
Programowanie Obrabiarek CNC 

 

W poniższym dokumencie została zawarta instrukcja ręcznego programowania tokarki CNC dla 

obróbki wałka pokazanego na poniższym rysunku.  

Rysunek przykładowego wałka posiada stożek, łuk, gwint, podcięcie oraz powierzchnię tolerowaną. 

 



1.Rysunek wykonawczy wałka wykonany w programie Inventor.  

(Wałek posiada gwint, łuk, powierzchnię tolerowaną oraz podcięcie) 

 

 



2. Co to jest program SinuTrain i do czego służy i skąd pobrać? 

Oprogramowanie SinuTrain umożliwia symulację działania sterowań numerycznych 

produkcji Siemensa z rodziny SINUMERIK na komputerze klasy PC. 

Oprogramowanie można pobrać za darmo z strony producenta. 

Wymagania sprzętowe: 

Wymagania techniczne 

Sprzęt komputerowy 

� Procesor 2 GHz 

� RAM 4 GB 

� Pojemność płyty Ok. Pełna instalacja 3,3 GB 

� Karta graficzna: DirectX 9 lub wyższa ze sterownikiem WDDM 1.0, minimalna 

rozdzielczość 800 * 600 pikseli 

� Mysz, klawiatura 

System operacyjny 

� MS Windows 7 SP1 (32- i 64-bitowy | nieobsługiwany: Starter, Web Edition i 

Embedded) 

� MS Windows 8.1 (32- i 64-bitowy | nieobsługiwany: edycja RT) 

� MS Windows 10 (64-bit | nieobsługiwany: Mobile i Mobile Enterprise) 

Oprogramowanie 

� Adobe Reader® 

Ustawienia profilu użytkownika 

� Aby zainstalować i uruchomić SinuTrain, musisz mieć uprawnienia administratora. 

 

LINK: 

https://www.industry.siemens.com/topics/global/en/cnc4you/cnc_downloads/sinutrain_d

ownloads/pages/download-sinutrain-for-sinumerik-operate-v48-

basic.aspx?ismobile=true 

 

 

-Aby można było pobrać program należy najpierw założyć konto na stronie simensa, a 

następnie możemy przejść do pobrania pliku klikając w poniższe odnośniki.  

 

-Następnie należy rozpakować pliki i przejść do instalacji. 

 

 



 

-Po zainstalowaniu programu pojawia nam się ikona SinuTrain 

 

-Następnym krokiem jest uruchomienie programu i  zainstalowanie spolszczenia. 

Pojawia nam się okno programu. 

 

-W lewym górnym rogu wybieramy zakładkę Extras 

 



-Następnie klikamy Additional HMI languages... 

 

-Pojawia nam się okno w którym wybieramy którą pakiet językowy chcemy zainstalować 

 

-Wybieramy nasz wypakowany plik o nazwie: Language Packages SINUTRAIN V4_8z  

-otwieramy folder plk  i zaznaczmy plik plk.slf i instalujemy go. 

 

Po wykonaniu tych czynności możemy przejść dalej. 

 

3.Kreowanie nowej maszyny. 

 

Aby wybrać maszynę na której chcemy pracować musimy kliknąć w zakładkę Use temple 

 



-Wybieramy obrabiarkę o nazwie DEMO-Lathe  

oraz w dolnej zakładce wybieramy język Polish-Polski  

 

 

 

-klikamy Create, pojawia nam się ikona naszej obrabiarki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-klikamy na nią i otwiera nam się okno robocze 

 

 

 

-klikamy zakładkę PROGRAM MENAGER, znajdującą się po prawej stronie okna 

 

 



-klikamy zakładkę Programy obróbki i klikamy Nowy 

 

-Wybieramy typ programu: MPF i nazywamy nasz program i klikamy OK 

 



-Pojawia nam się okno robocze 

 

-Następnie dobieramy półfabrykat klikając zakładkę różne,  

 



-W prawym górnym rogu znajduje się  

 

-Ukazał nam się panel do wyboru półfabrykatu, w którym należy wpisać wartości tak aby 

było możliwe wykonanie naszego wałka w tym przypadku wygląda to tak: 

 

-klikamy Przejmij 

 



-W naszym oknie pojawia się komenda zadająca nasz półfabrykat 

 

 

 

 

-Następnie możemy przejść go pisania G Kodu. 

 

Na początek należy wpisać komendy podstawowe takie jak: 

 

 

 

 

-Następnie musimy wybrać nóż do obróbki zgrubnej. 

 



Aby wykonać tą operacje poprawnie należy podać parametry płytki oraz wymiary 

uchwytu odczytane z poradnika Sandvic. 

Potrzebne informacje możemy znaleźć korzystając z poniższego linku:  

-https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/products/Pages/toolguide.aspx 

 

 

-Klikamy CoroPlus 

 

-Następnie klikamy: Symetrycznie obrotowy- Zewnętrzne- Powierzchnia walcowa. 

\

 

-Wpisujemy nasze wymiary i chropowatości i otrzymujemy potrzebne informacje o doborze narzędzi. 



 

-Dobór oprawki noża do obróbki wzgrubnej. 

 

-Dobór płytki 



 

-Wykonujemy tą czynność analogicznie przy każdej zmianie narzędzia, dzięki temu 

kalkulatorowi mamy wszystkie potrzebne nam dane 

-Klikamy OFFSET i wybieramy ROUGHING_T80 oraz wpisujemy G96S100M3,  M8,  

LIMS=2200,  F0.2 

 

 



-Zaczynamy obróbkę od planowania czoła 

 

 

 

-Aby upewnić się ze wszystko jest dobrze możemy kliknąć przycisk symulacja  

 



 i obejrzeć postępy. (Aby oglądać poszczególne kroki klikamy STEROWANIE PROGRAMEM, 

a następnie POJEDYNCZ. BLOKAMI i klikamy powrót. Aby zmieniać kroki klikamy zieloną 

ikonkę z napisem SBL)  

 

Należy pamiętać także aby dodawać 2mm do współrzędnej Z ponieważ zostały one zebrane 

na planowanie czoła.  

 

-Aby wrócić do pisania programu klikamy na dolnym pasku zakładkę Toczenie konturu  

 

 

-Kolejnym krokiem jest toczenie stopni naszego wałka zgodnie z rysunkiem. 

Parametr X decyduje o odledłości pomiędzy osią obrotu wrzeciona a wierzchołkiem ostrza 

narzędzia skrawającego, natomiast parametr Z dedyduje o przesunięciu ostrza równolegle do  

osi obrotu. 

 

 

Przyjełem że przy każdym przejściem noża średnica zmniejsza się o 2mm. Cykl należy 

powtarzać tak długo aż osiągniemy wymagane średnice stopni oraz nalezy pamiętać żeby 

zostawić naddatek materiału na obróbkę wykańczającą, w tym przypadku zostałiłem 1mm na 

średnicy wałka.  



 

 

 



 

 

-Na tym etapie kończymy obróbkę zgrubną i przygotowujemy się do wymiany narzedzia na 

nóż do obróbki wykańczającej. W tym celu wycofujemy nasz nóż do obróbki zgrubnej do 

pozycji bezpiecznej i wymieniamy go wybierając z magazynu komendą T3D1. 



Kształt noża: 

CP-25BR-2020-11 

 

CP-B1108-M5 4325 

 

 

 

 

-Przechodzimy do obróbki wykańczającej, zrobimy to w jednym przejsciu. Pojawia się 

komenda G3, która służy do wykonywania zaokragleń przeciwnie do ruchu wskazówek 

zegara. Należy także podać promień zaokrąglenia CR. Należy zbazować nóz na początku 

zaokrąglenia kodem G1, a natępnie przy G3 należy wpisać położenie końcowe zaokrąglenia. 



 

 

 

-Następnie wykonamy faze na stopniu którego będziemy gwintować. 



 

 

 

-Kolejnym krokiem jest wykonanie podcięcia za gwintem, tak oby zrobic wybieg dla noża 

gwintującego, musi być ono głębsze niż skok gwintu. W tym celu musimy wymienic narzędzie 

na nóż do podcięć i przecinania. Musimy powtórnie odsunąć go na pozycję bezpieczną oraz 

wybrać z magazynu narzędzi odpowiedni nóz, w tym przypadku T5D1. 



Kształt noża: 

N123G55-25A2 

 

N123G2-0300-0004-TM 

4325

 

 

-Zmiana narzedzia na nóz do gwintowania T8D1 oraz wykonanie gwintu w pięciu przejściach. 

Należy także dobrac odpowienią wielkośc płytki do gwintowania W tym przypadku 

posłuzymy sie komędą G33 oraz parametrem K, który jest niczym innym jak skokiem gwintu. 

Przy każdym kolejnym przejściu musimy pamiętać aby przysuwać nóż o 1/5 wysokości zęba. 

 



 

 

Kształt noża: 

5322 379-13 

 

266RG-22MM02A250E 1020 

 

266RFG-2525-22 

 

 



-Zmiana długosci płytki. Aby ją zmienić należy kliknąć OFFSET   

 

A następnie wpisać odpowiednią wartość w okienko odczytaną z katalogu Sandvik. 

 

I następnie klikamy symulacje. 

 



-Po wykonaniu gwintu należy odciać materiał. Konieczna jest zmiana narzędzia na nóż 

przecinający.  

Kształt noża: 

QD-NR2E26-25A 

 

QD-NE-0200-0003-CR 1125 

 

Po odcięciu wałka nalezy wyłączyć chłodziwo M9 oraz wyłączyć obroty wrzeciona M5. 

Na końcu jest komenda M30, która oznacza koniec programu oraz przewiniecie od nowa. 

 



 

-Aby zobaczyć tor ruchu narzędzia należy wejść w zakładkę symulacji i kliknąć   

-Następnie klikamy  

I przechodzimy do symulacji na której zostaje dodany tor naszego narzędzia, a wygląda on 

następująco.   

 



 

 

G CODE: 

WORKPIECE(,,,"CYLINDER",0,0,-100,-80,40) 

N10 G54; Wybranie układu współrzędnych przedmiotu 

N20 G90; Pozycjonowanie bezwzględne 

N30 G18;Wybor płaszczyzny ZX  

N40 T="ROUGHING_T80 A"; Wybór narzędzia 

N50 G96S100M3; Stała prędkość skrawania 

N60 M8;Wlaczenie chłodziwa 

N70 LIMS=2200; Limit obrotów 

N80 F0.2;Ustawienie posuwu 

N90 G0 X41 Z-2; Ustawienie noża nas materiałem ,ruch szybki  

N100 G1 X-2 Z-2;Planowanie czoła, ruch roboczy 

N110 G1 X-2 Z-1;Odsunicie noża 

N120 G0 X39 Z-1;Ustawienie noża na średnice 39mm  

N130 G1 X39 Z-72;Skrawanie materiału na długości 70mm 

N140 G1 X40 Z-72; Odsunięcie noża 

N150 G0 X40 Z-1;Przesuniecie noża do pozycji początkowej 

N160 G0 X36 Z-1;Ustawienie noża na średnice 36 

N170 G1 X36 Z-40;Skrawanie materiału na długości 40mm 

N180 G1 X36 Z-40 

N190 G1 X37 Z-40 

N200 G0 X37 Z-1 

N210 G0 X34 Z-1 

N220 G1 X34 Z-38 

N230 G1 X35 Z-38 

N240 G0 X35 Z-1 

N250 G0 X32 Z-1 

N260 G1 X32 Z-36 

N270 G1 X33 Z-36 

N280 G0 X33 Z-1 

N290 G0 X30 Z-1 

N300 G1 X30 Z-34 

N310 G1 X31 Z-34 

N320 G0 X31 Z-1 

N330 G0 X28 Z-1 

N340 G1 X28 Z-32 

N350 G1 X29 Z-32 

N360 G0 X29 Z-1 

N370 G0 X26 Z-1 

N380 G1 X26 Z-27 



N390 G1 X27 Z-27 

N400 G0 X27 Z-1 

N410 G0 X24 Z-1 

N420 G1 X24 Z-26 

N430 G1 X25 Z-26 

N440 G0 X25 Z-1 

N450 G0 X22 Z-1 

N460 G1 X22 Z-25 

N470 G1 X23 Z-25 

N480 G0 X23 Z-1 

N490 G0 X20 Z-1 

N500 G1 X20 Z-24 

N510 G1 X21 Z-24 

N520 G0 X21 Z-1 

N530 G0 X19 Z-1 

N540 G1 X19 Z-23 

N550 G1 X20 Z-23; Zakończenie obróbki zgrubnej 

N560 G0 X100 Z0; Wycofanie noża na pozycje bezpieczna  

N570 T3D1 X100 Z0;Wymiana noża na wykańczający  

N580 G0 X18 Z-1;Ustawienie noża do obróbki wykańczającej 

N590 G1 X18 Z-27;Skrawanie wykańczające 

N600 G3 X28 Z-32 CR=5; Wykonanie zaokrąglenia o wymiarze 5mm 

N610 G1 X38 Z-42;Wykonanie stożka 

N620 G1 X38 Z-72;Skrawanie wykańczające 

N630 G0 X39 Z-72;Odsuniecie narzędzia 

N640 G0 X39 Z-1; 

N650 G0 X16 Z-2;Ustawienie noża przy powierzchni czołowej 

N670 G1 X18 Z-4;Wykonanie fazy  

N680 G0 X100 Z0;Wycofanie noża na pozycje bezpieczna 

N690 T5D1 X100 Z0;Wymiana noża na przecinający 

N700 G0 X19 Z-21;Ustawienie noża nad materiałem 

N710 G1 X12 Z-21;Wykonanie podcięcia 

N720 G1 X19 Z-21;Wycofanie noża 

N730 G0 X100 Z0;Wycofanie noża na pozycje bezpieczna 

N740 T8D1 X100 Z0;Wymiana na nóż do gwintowania   

N750 G0 X17.5 Z1; 

N760 G33  Z-20 K2.5;1 przejście  

N780 G1 X19 Z-20; 

N790 G0 X19 Z0; 

N800 G0 X17 Z0; 

N810 G33 Z-20 K2.5;2 przejście 

N820 G1 X19 Z-20; 

N830 G0 X19 Z0; 

N840 G0 X17 Z0; 



N850 G33 Z-20 K2.5; 3 przejście 

N860 G1 X19 Z-21; 

N870 G0 X19 Z0; 

N880 G0 X16.5 Z0; 

N890 G33 Z-20 K2.5; 4 przejście 

N900 G1 X19 Z-20; 

N910 G0 X19 Z0; 

N920 G0 X15.5 Z0; 

N930 G33 Z-20 K2.5; 5 przejście 

N940 G0 X20 Z-20; 

N950 G0 X100 Z0;Wycofanie noża na pozycje bezpieczna 

N960 T5D1 X100 Z0;Wymiana noża na przecinający 

N970 G0 X39 Z-75; 

N980 G1 X2 Z-75;Odciecie walka 

N990 G0 X39 Z-75; 

N1000 G0 X100 Z0;Wycofanie noża na pozycje bezpieczna 

N1010 M9;Wylaczenie chłodziwa 

N1020 M5;Wylaczenie obrotów wrzeciona 

N1030 M30; Koniec programu i przewiniecie od nowa 

 

Bibliografia: 

CNC MODERN - 01. SinuTrain pobieranie i instalacja 

https://www.youtube.com/watch?v=AsJqz04LatI 

 

CNC MODERN - 02. Opis układu sterowania 

https://www.youtube.com/watch?v=__-i--msR84 

 

CNC MODERN - 03. SinuTrain "Toczenie z cyklu" 

https://www.youtube.com/watch?v=s8Me8Uzg3kI 

 

G code 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G_code 

 

 

Powyższy materiał edukacyjny opracowany został na podstawie projektu wykonanego przez pana 

Wojciecha Muczyńskiego  



 


