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Systemy CNC 

Wprowadzenie do „Systemów CNC”, Organizacja kursu 

Wykład 30h (wprowadzenie do sys. CNC, podstawy geometryczne obróbki 

CNC, Struktura programu, Instrukcje sterujące wybranych układów 

ster obrab. Sinumeric, Heidenhain, ...) 

Projekt 15h (forma laboratoryjno-konsultacyjna, zaliczenie – projekt – 

program obróbkowy na obrabiarkę CNC) Opracowanie projektu 

obejmuje:  
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2. Drzycimski, Maciej: Podstawy programowania obrabiarek 
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3. Jana Kosmol: Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, 
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5. MTS: Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie, Toczenie 

6. Grzesik i inni: Programowanie obrabiarek NC/CNC 
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Historyczny rozwój CNC. Cechy konstrukcyjne 
nowoczesnych obrabiarek CNC 

Początki rozwoju obrabiarek ze sterowaniem numerycznym (NC, ang. 

Numerical Control) to lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia. 

Pierwszy prototyp  obrabiarka NC powstał w USA  w Bostonie w roku 1953  
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Cechy, charakterystyczne współczesnych maszyn -
obrabiarek CNC: 

 Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej i posuwów;  

 Napęd przenoszony za pomocą śrub tocznych;  

 Eliminowanie prowadnic ślizgowych na rzecz tocznych;  

 Eliminowanie przekładni zębatych; 

 Kompaktowa konstrukcja o zamkniętej przestrzeni roboczej; 

 Konstrukcja    modułowa    o    elastycznie    dobieranej    konfiguracji    

elementów składowych;  

 Mała podatność statyczna i dynamiczna;  

 Automatyczny nadzór i diagnostyka; (sondy pomiarowe narzędzi i 

przedmiotu); 

 Duża moc (jako suma mocy poszczególnych napędów); 

 Osiąganie znacznych wartości parametrów obróbki (np. duże prędkości 

obrotowe);  

 Obróbka    równoległa    z    wykorzystaniem    wielu    wrzecion    i/lub    

suportów narzędziowych;  

 Złożona kinematyka pracy (uchylne głowice narzędziowe, stoły obrotowo-

uchylne, obróbka pięcioosiowa, obrabiarki o strukturze równoległej);  

 Magazyny narzędziowe z automatyczną wymianą narzędzi;  

 Systemy narzędziowe z narzędziami składanymi;  

 Nowoczesne materiały narzędziowe;  

 Automatyczny pomiar narzędzi;  

 Kodowanie narzędzi; 

 Automatyczna wymiana przedmiotu obrabianego;  

 Automatyczny pomiar przedmiotu obrabianego;  

 Automatyczne usuwanie wiórów. 
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Schemat ideowy sterowania numerycznego NC 

  
 

Z punktu widzenia automatyki sterowanie CNC jest układem 

automatycznej regulacji programowej, pracującym w zamkniętej 

pętli sprzężenia zwrotnego.  

Istotą funkcjonowania obrabiarek CNC przyjęcie założenia o istnieniu 

pewnego układu współrzędnych, w którym odbywa się sterowanie.  

Przez program sterujący w układach CNC rozumie się zatem plan 

zamierzonej pracy obrabiarki, mającej na celu wykonanie przedmiotu 

o żądanych kształtach, wymiarach i chropowatości powierzchni.  
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Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla frezarki 
pionowej i poziomej 
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Układ i oznaczenia osi sterowanych numerycznie dla tokarki 
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Rodzaje układów sterowania 

Układy sterowania punktowego  

 

 umożliwiają programowanie docelowego położenia narzędzia bez 

możliwości wpływu na kształt toru i parametry kinematyczne ruchu 

narzędzia.  

 

Układy sterowania odcinkowego 

 

pozwalają generować tor narzędzia złożony z odcinków prostych 

położonych równolegle do osi układu współrzędnych.  
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Rodzaje układów sterowania 

Układy sterowania kształtowego z interpolacją lmiowo-kołową 

 

Układy takie mogą sterować jednocześnie kilkoma serwonapędami ruchów 

posuwowych. W wyniku złożenia ruchów można programować tor 

narzędzia składający się z odcinków prostych dowolnie położonych w 

układzie współrzędnych oraz z łuków kołowych i okręgów.  
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Technologiczne i geometryczne podstawy obróbki CNC 

Obróbka skrawaniem - jest to proces polegający na usuwaniu pewnej 

objętości (naddatku) materiału, za pomocą narzędzia (pojedynczym 

lub wieloma) w celu uzyskania żądanych wymiarów i kształtów 

lub/oraz wymaganych właściwości powierzchni obrobionych. 

Wyróżniamy obróbkę skrawaniem: 

• obróbkę wiórową - przeprowadzoną ostrzem lub ostrzami o ściśle 

zdefiniowanej liczbie i kształcie .  

o Toczenie 

o Struganie 

o Wiercenie 

o Frezowanie 

• obróbkę ścierną - dokonaną narzędziem o niezdefiniowanej liczbie i 

kształtach ostrzy  

• obróbkę erozyjną - przeprowadzoną z wykorzystaniem zjawisk 

fizycznych i chemicznych 

W technologii obróbki CNC najbardziej upowszechniły się sposoby obróbki 

toczenie i frezowanie.  
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Technologiczne i geometryczne podstawy obróbki CNC 

Płaszczyzny układu narzędzia noża tokarskiego 

 

 

Geometria noża tokarskiego prostego w płaszczyźnie przekroju głównego Po (αo -kąt 

przyłożenia główny, γo - kąt natarcia główny, βo - kąt ostrza główny) 
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Technologiczne i geometryczne podstawy obróbki CNC 

Geometria noża wygiętego w układzie narzędzia 
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Systemy narzędziowe CNC do toczenia i frezowania 

Kryteria: 

• Budowa modułowa  

• Krótkie czasy wymiany i mocowania  

• Standaryzacja modułów  

Moduły: 

• Oprawki bezpośrednie (adaptery) mocowane bezpośrednio w głowicy 

narzędziowej lub wrzecionie. 

• Oprawki pośrednie - nadają pożądany wysięg narzędzia  

• Oprawki narzędziowe – mocujące narzędzie klasyczne lub końcówkę 

narzędzia składanego płytkę z ostrzem skrawającym  

Formy w zależności od danego sposobu obróbki. 

• Przy narzędziach tokarskich stosuje się najczęściej chwyt cylindryczny z 

uzębieniem VDI. 

• Przy narzędziach frezarskich stożki nie samohamowne 7:24 
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Systemy narzędziowe CNC do toczenia i frezowania 

Przykłady chwytów cylindrycznych z uzębieniem  typu VDI 
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Systemy narzędziowe CNC do toczenia i frezowania 

System narzędziowy stosowany w frezarkach CNC 
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Systemy narzędziowe CNC do toczenia i frezowania  

Fragment systemu modułowego dla narzędzi trzpieniowych oraz systemy 

wytaczarskiego 
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Technologiczne parametry skrawania 

Prędkością skrawania nazywa się stosunek drogi do czasu, w którym 

krawędź skrawająca narzędzia przesuwa się względem powierzchni 

obrabianego przedmiotu, w kierunku głównego ruchu roboczego. 

Wzór wiążący średnicę frez a i obroty wrzeciona ma następującą 

postać: 

1000
** ndv π

=  

V- prędkość skrawania w m/min. 

d - średnica przedmiotu obrabianego lub frezaw mm. 

n- prędkość obrotów przedmiotu obrabianego lub frezaw obr/min. 

Posuw związany jest z wielkością przemieszczenia narzędzia względem 

materiału przypadającą na jeden obrót lub jednostkę czasu. 

Posuw można wyrażać w jednostkach  

[mm ząb], [mm/obr] lub [mm/min].  

Głębokość skrawania ap jest definiowana ogólnie jako odległość pomiędzy 

powierzchnią obrabianą i powierzchnią obrobioną. Głębokość wyrażana 

jest jednostką długości [mm|. Szerokość frezowania jest równa szerokości 

pasa obrobionego materiału pozostawionego po przejściu freza. Jest więc 

mierzona prostopadle do płaszczyzny wyznaczonej przez kierunki posuwu i 

głębokości skrawania. 
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Technologiczne parametry skrawania 

Parametry skrawania przy frezowaniu wolcowo-czołowym 
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Definiowanie kierunków i zwrotów osi układu współrzędnych 
na przykładzie tokarki i frezarki 
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 Punkty charakterystyczne obrabiarki 

M - punkt maszynowy (niem. Maschinen-Nullpunkt); punkt początku maszynowego 

układu współrzędnych MKS (MKS, niem. Maschinen Koordinaten Systeme) (równocześnie 

również układu bazowego BKS). Jego położenie jest ustalane przez producenta 

obrabiarki, na ogół ściśle związane z jej konstrukcją. Do niego odnoszone są 

pozostałe punkty charakterystyczne. 

W - punkt zerowy przedmiotu (niem. Werkstück-Nullpunkt). Punkt początku układu 

współrzędnych przedmiotu WKS, ustalany w sposób dowolny przez programistę. 

Warunkiem poprawnej pracy obrabiarki jest wprowadzenie do układu sterowania 

informacji o położeniu tego punktu. 

R - punkt referencyjny (niem. Referenzpunkt). Punkt o znanej odległości od punktu 

maszynowego M, służący do ustalenia położenia punktu początku osi układu 

maszynowego MKS (bazowego BKS). Jego położenie ustala producent obrabiarki. 

F - punkt odniesienia zespołu narzędziowego. Punkt kodowy, którego współrzędne są 

podawane w układzie współrzędnych MKS (BKS). Położenie tego punktu 

związane jest z konstrukcją obrabiarki. Dla celów programowania obróbki 

znajomość położenia tego punktu nie ma istotnego znaczenia co zostanie 

wyjaśnione w dalszych rozdziałach. 

P - punkt kodowy narzędzia. Punkt, którego współrzędne są zadawane w programie 

sterującym. położenie tego punktu przyjmuje programista obrabiarki w 

zależności od rodzaju narzędzia i jego przeznaczenia. Warunkiem poprawnej 

pracy obrabiarki jest wprowadzenie do układu sterowania informacji o położeniu 

tego punktu. 

Ww - punkt wymiany narzędzia (niem. Werkzeug Wechselpunkt). W tym punkcie musi 

znaleźć się punkt kodowy F aby w sposób prawidłowy i bezpieczny dokonać 

wymiany narzędzia (nie jest to wymagane dla wszystkich obrabiarek). 
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Punkty charakterystyczne obrabiarki 

Punkty charakterystyczne tokarki CNC 

 

Punkty charakterystyczne frezarki pionowej CNC 
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Wartości korekcyjne narzędzi 

 

Wartości korekcyjne narzędzia frezarskiego: 

 

Ze zmianą punktu kodowego F na P związane są wartości korekcyjne: 

 Długość = odległość między wierzchołkiem ostrza a pkt. odniesienia 

w osi Z 

 Promień narzędzia frezarskiego 

Wartości korekcyjne narzędzia tokarskiego: 

Dla narzędzi tokarskich ze zmianą pkt. kodowego F na P związane są 

następujące wartości korekcyjne: 

 Odległość L2 w kierunku osi Z pomiędzy punktem odniesienia i 

teoretycznym punktem wierzchołka ostrza 

 Odległość L1 w kierunku osi X pomiędzy punktem odniesienia i 

teoretycznym punktem wierzchołka ostrza 

 Promień ostrza R 
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Ilustracja błędu kształtu przy wykonaniu zarysu bez 
kompensacji promienia noża 
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Przesunięcia punktów zerowych (PPZ) 

 

 

Metody ustalania punktu zerowego przedmiotu: 

 Metody wykorzystujące układ pomiarowy obrabiarki:  

o wykonanie obróbki i dokonanie pomiaru  

o doprowadzenie do styku  

o doprowadzenie do styku unieruchomionego narzędzia za pośrednictwem 

płytki wzorcowej o znanej wysokości. 

 Wykorzystanie czujników dotykowych 

o Mechanicznych 

o Cyfrowych  

o Optycznych (centrownik) 

 



Systemy CNC 

Punkt referencyjny R 

Stan obrabiarki CNC po włączeniu (wyzerowanie liczników), współrzędne maszynowe równe 
zero (Z=0, X =0) 

 
Najazd na punkt referencyjny - współrzędne wskazywane Z”, X” odmierzane od położenia 
wyjściowego zespołów ruchomych obrabiarki (innego przy każdym włączeniu obrabiarki) 

 
Ustawienie początku układu MKS (BKS) po najeździe na punkt referencyjny - 

współrzędne maszynowe przyjmują wartości współrzędnych punktu referencyjnego 
(pobranych z danych maszynowych) 
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Metody programowania obrabiarek CNC Programowanie 

wspomagane komputerowo 

Typy języków programowania: 

• Język dialogowy – na zasadzie konwersacji, pytanie – odpowiedź 

• Język, kod ISO 

 

 

System CAM generuje kod NC na podstawie modelu gotowego detalu. 

Detal może być zaprojektowany wewnątrz systemu CAM lub 

wczytany z innego systemu CAD. 

 

Przykłady oprogramowania CAM: 
GibbsCAM 

Esprit 
SolidCAM 
SurfCAM 

MasterCAM 
AlphaCAM 
EdgeCAM 

Pro Engineer 
Work Nc 

Catia 
Unigraphics 
ProCam II 

 

Projektowanie 

Modele 3d, dokumentacja płaska 
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Dobór narzędzi 

 

Biblioteki narzędzi 
 Obrotowych 
 Tokarskich 

Wybór strategii obróbki Przykłady strategii dla obróbki zgrubnej, 
wykańczającej i resztkowej: 

- Obróbkę zgrubną płaszczyzn 
- Obróbkę zgrubną płaszczyzn Z 
- Obróbkę zgrubną po promieniu 
- Obróbkę zgrubną po spirali 
- Cykl wiercenia (Obróbka zgrubna) 
- Swobodną obróbkę zgrubną 
- Obróbkę wykańczającą płaszczyzn 
- Obróbkę wykańczającą płaszczyzn Z wraz z 

kontrolą powierzchni 
- Obróbkę wykańczającą pików resztkowych 
- Obróbkę wykańczającą wysepek 

resztkowych 
- Obróbkę wykańczającą po promieniu 
- Obróbkę wykańczającą po spirali 
- Swobodną obróbkę wykańczającą 
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Wizualizacja obróbki 

 

Postprocesory - Generowanie kodu 
na obrabiarkę 
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Zorientowane warsztatowo 

Podczas „ręcznego programowania NC programista formułuje zadanie 

obróbki w programie NC bez wsparcia systemu programowania. 

Zasady postępuje się według następującego schematu: 

 Ustalenie przebiegu obróbki  

 Określenie niezbędnych narzędzi  

 Uzyskanie danych technologicznych  

 Uzyskanie danych geometrycznych  

 Wytworzenie programu NC dla poszczególnych faz obróbki  

 Sprawdzenie programu NC  
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Dokumentacja technologiczna związana z obróbką CNC 

rysunek warsztatowy - rysunek zawierający dane dotyczące wykonania 

lub montażu danej części zespołu lub całej maszyny, zawarte są 

informacje geometryczne i technologiczne dotyczące obrabianej 

części: wymiary dane nt. stanu geom. powierzchni, dokł wym-

kształtowej, wymaganych właściwości mechanicznych itp. 

Układ wymiarowania  na rysunku wykonawczym powinien umożliwić łatwą 

jego adaptację do zapisu geometrii w programie NC. 

karta technologiczna - podstawowy dokument opisujący proces 

technologiczny obróbki lub montażu, zawierająca zazwyczaj: nazwę i 

oznaczenie części, zespołu lub wyrobu; określenie materiału, surówki 

lub prefabrykatu względnie montowanych zespołów; wykaz 

wszystkich operacji należących do procesu w kolejności ich 

wykonania z oznaczeniem stanowisk pracy; normy czasowe operacji i 

grupy zaszeregowania operacji, 

karta instrukcyjna - dokument zawierający szczegółowy opis sposobu 

wykonania operacji oraz potrzebne do tego środki, 

oprzyrządowanie produkcji - narzędzia, przyrządy, uchwyty, 

sprawdziany, które stanowią uzupełnienie wyposażenia maszyn i 

urządzeń, umożliwiające lub ułatwiające wykonanie procesu 

technologicznego, 

Karta programowa 
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Dokumentacja technologiczna związana z obróbką CNC 
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Karta instrukcyjna nr  Symbol wyrobu Numer rysunku Nazwa części Arkusz ArkusPWSZ 
Nysa 

Materiał   

 Operacja 
 Oddział 
Obrabiarka lub stanowisko 

Pomoce  warsztatowe 
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Było  Wykonał: Sprawdził: Zatwierdził: 
Zmieniono  Data 
Data i podpis  Podpis 

Nr 
zabiegu 

v 
prędkość 

skraw. 
 

m/min 

n 
prędkość 

obrot. 
 

obr/min 

p 
posuw 

 
 

mm/obr 

g 
głęb. 

skraw. 
 

mm 

i
ilość

przejś
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Struktura programu NC 

Blok informacji składa się ze słów, które mogą być oddzielane od siebie 

separatorem. Separatorem jest najczęściej znak spacji lub znak 

tabulatora.  

Słowo składa się z adresu \ kodu liczbowego.  

Adres jest jedną z liter dozwolonych dla danego układu sterowania. 

Kod liczbowy (wartość, argument) oznacza określoną czynność (np. 

włączenie chłodziwa, zatrzymanie obrotów wrzeciona) bądź 

bezpośrednio określa np. numer bloku, liczbę obrotów wrzeciona na 

minutę, współrzędne docelowego położenia narzędzia itp. Słowa, w 

których zapisuje się wartości współrzędnych punktów nazwane 

będą.słowami wymiarowymi. 

Program sterujący 

Blok 

Blok 

Słowo 

Adres 

Słowo

+/- Kod

Słowo G 02

X-1245

... 

Adres +/- Kod 

Blok 1 

Blok 2 
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Podstawowe instrukcje sterujące  

Polska Norma dotycząca kodowania funkcji przygotowawczych G i 

pomocniczych M dla obrabiarek sterowanych numerycznie: PN-73/M-

55256.  

Inne polskie normy: 

PN-83/M-555264  - Frezarki sterowane numerycznie. 

PN-84/M-555263  - Tokarki sterowane numerycznie. 

PN-93/M-555251  - Obrabiarki sterowane numerycznie - osie 

współrzędnych, kierunki ruchów, oznaczenia i nazewnictwo. 

ISO 6983/1-1982(E). Numerical control ofmachines - Program format and 

definition of address words - Part 1: Data format for positioning, line 

motion and conturing control systems. 

( brak  aktualnie odpowiednika w Polskich Normach ) 

PN 73/M 55256 Obrabiarki do metali. Kodowanie funkcji 

przygotowawczych G i funkcji pomocniczych M dla obrabiarek 

sterowawanych numerycznie. 

( Norma ISO 1056 stanowiaca pierwowzór dla PN 73/M55256 została 

uniewazniona. Opracowywana jest nowa norma stanowiaca druga 

czesc normy wymienionej w punkcie b. ISO 6983/2. Do czasu jej 

zatwierdzenia zachowana bedzie wyłacznie zgodnosc z nadal 

obowiazujaca PN 73/M 55256. 

ISO 841. Numerical control of machines - Axis and motion nomenclature. 

PN 84/M - 55251   Obrabiarki do metali. Ogólna zasada, okreslenie i 

oznaczenia osi współrzednych oraz zwrotów ruchów  obrabiarek 

sterowanych numerycznie. 

ISO 2806  Numerical control of machines - Vocabulary 

( brak  odpowiednika w Polskich Normach ) 
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  Instrukcje PrzyGotowawcze 

Funkcje ruchu 

G00 - ruch szybki po prostej do punku o współrzędnych np.: G00 X50.00 

Y30.00 Z-10.00 

G01 - ruch roboczy po prostej do punku o współrzędnych np.: G00 X10.00 

Y40.00 Z-20.00 

G02 - ruch roboczy po łuku w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara 

(CW) 

G03 - ruch roboczy po łuku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

(CCW)  

G04 - przerwa czasowa - postój narzędzia przez określony czas w jednym 

miejscu 

G17 - wybór płaszczyzny X-Y  

G18 - wybór płaszczyzny Z-X  

G19 - wybór płaszczyzny Y-Z  

G28 - najazd na punkt referencyjny  

G40 - odwołanie korekcji promienia narzędzia  

G41 - korekcja lewostronna  

G42 - korekcja prawostronna  

G52 - przesunięcie zera układu współrzędnych przyrostowe, zadawane w 

programie 

G53 - odwołanie przesunięć zera układu współrzędnych 

Przesunięcia punktu zerowego 

G54 G55 G56 G57 G58 G59 - wywołanie przesunięcia zera układu 

współrzędnych  

G70 - ustalenie jednostek pomiarowych na calev  

G71 - ustalenie jednostek pomiarowych na mm  

G90 - programowanie absolutne  

G91 - programowanie przyrostowe  



Systemy CNC 

Podstawowe funkcje maszynowe typy M  

Wykorzystując poniższe funkcje należy pamiętać, że zależą one od 

producentów maszyn i mogą się w niektórych przypadkach różnić. 

M00 - stop bezwarunkowy  

M01 - stop warunkowy 

M02 - koniec programu 

M03 - kierunek obrotów wrzeciona w prawo 

M04 - kierunek obrotów wrzeciona w lewo 

M05 - obroty stop 

M06 - zmiana narzędzia - wywołuje podprogram zmiany narzędzia 

M08 - włączenie chłodziwa 

M09 - wyłączenie chłodziwa 

M19 – programowalne zatrzymanie wrzeciona 

M19S - programowalne zatrzymanie wrzeciona pod zadanym kątem 

M30 - koniec programu i powrót na początek - posuw, obroty, chłodziwo 

STOP 

M98 - wywołanie podprogramu  

M99 - koniec podprogramu 

 

Oznaczenia podstawowe 

O - numer programu 

N - numer bloku 

F - ustalenie wartości posuwu w zadanych wcześniej jednostkach 

S - ustalenie obrotów, szybkości skrawania lub obrotów granicznych. 

T - wywołanie narzędzia 
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