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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše současného stavu implementovaných cyklů CNC 

řídících systémů. Nejdříve je osvětlena základní problematika programování číslicového řízení 

s možnostmi vlastního programování. Dále je práce zaměřena na vlastnosti řídících systémů 

firem Beckhoff a Siemens. Jsou rozebrány funkce jednotlivých cyklů, jejich vlastnosti a 

parametry, zakončené vzájemným porovnáním.  Závěr práce je věnován vypracování makra 

pro dva chybějící implementované cykly systému Beckhoff. 

 

ABSTRACT 

The goal of this bachelor’s thesis is to create research of state-of-art of implemented CNC 

cycles of controll systém. At first the basic problematice of programming numerical control 

with possibility of own programming. Then the thesis is focused on properties of control 

systems of companies Beckhoff and Siemens. There are analyzed functions of individual cycles, 

their features and parametrs, finished with mutual comparison. Ending of thesis is devoted to 

the development of a macro for two missing cycles of Bekchoff system. 
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1 ÚVOD 

Z historického hlediska vyplývá, že zavádění CNC strojů do výroby, zvyšuje její 

konkurenceschopnost. Díky zvyšování produktivity, zkrácení mezioperačních časů i doby 

přípravy výroby, zvyšování přesnosti a odstranění chyb (především způsobených lidským 

faktorem) je použití CNC strojů v praxi čím dál rozšířenější. [1] [2] 

Žádný CNC stroj se však neobejde bez potřebného řídícího systému, který se podepisuje 

na mnoha faktorech CNC strojů. CNC stroje sice nejsou přímo ovlivněny lidským faktorem, 

ale jsou závislé na kvalitě vytvořeného programu. Lidský faktor ovlivňuje jak pozitivně, tak 

negativně úroveň zpracování NC programů pro obrábění. [2] [3] 

 Z důvodu, že CNC stroje pracují v poloautomatickém nebo zcela automatickém režimu 

bez zásahu obsluhy, je třeba se věnovat detailům plánování a přípravy obrábění. Efektivita 

procesu tak opět závisí především na zkušenostech a odborných znalostech programátorů. [2] 

Dřívějším základem každého programátora, byla perfektní znalost G-kódu, jehož 

struktura a obsah je v dnešní době dána normou DIN 66025. [2] [3] 
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2  ZÁKLADY CNC PROGRAMOVÁNÍ 

2.1 CNC řízení obráběcích strojů 

Jedná se o systém, kdy počítač řídí veškeré pohyby obráběcích strojů. Systém nejprve načte 

celý program do paměti, uložený na záznamovém médiu (disketa, flash disk) nebo pomocí LAN 

sítě (propojení s počítačem mimo obráběcí stroj), ze kterého si může program kdykoliv vyvolat 

a spustit. Pro generování dráhy nástroje či obrobku lze využít přímého matematického popisu 

tvaru dráhy programem, což umožňuje generovat křivky jako např. paraboly, hyperboly, 

cykloidy, křivky vyšších řádů (tzv. spline) a provádět kruhovou interpolaci v prostoru s 

možností využití dalších os. [4] 

2.2 Druhy řídících systémů 

2.2.1 Řídící systém s přetržitým řízením 

V počátcích CNC programování se využívalo přetržitého řízení se systémem stavění souřadnic 

nebo pravoúhlého řízení. 

Systém stavění souřadnic patří k nejstarším a nejjednodušším systémům řízení, které 

nedisponovalo lineární ani kruhovou interpolaci. Nástroj se pohybuje rychloposuvem na 

naprogramovaný bod a přitom nezáleží na vykonané dráze. Při pohybu z místa 1 do místa 2 se 

nástroj nejprve pohybuje do koncové polohy v jedné ose a následně v ose druhé. Případně je 

využito druhého způsobu, kdy se nástroj z počáteční polohy pohybuje pod úhlem 45° (obě osy 

současně) do doby, než dosáhne první osa naprogramované hodnoty, poté se nástroj zastaví v 

první ose a pohybuje se ve druhé do ose místa koncového bodu, což popisuje obrázek 1. Tyto 

systémy se využívaly pro vrtačky či tvářecí stroje. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1) Systém stavění souřadnic [4] 

Pohyb do bodu 1 je realizován v ose Y, pohyb do bodu 2 je realizován současným 

pohybem v osách X a Y. 
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U systému pravoúhlého řízení je přestavován nástroj rovnoběžně s osami souřadného systému. 

Nástroj se může v reálném čase pohybovat pouze v jedné ose, čili neumožňuje pohyb ve více 

osách zároveň. Tímto způsobem lze obrábět na sebe kolmé plochy, což znázorňuje obrázek 2, 

nebo soustružit válcové plochy. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2)  Systém pravoúhlého obrábění [4] 

 

2.2.2 Řídící systém se souvislým řízením 

Systémy, které umožňují výpočet korekce a geometrie pohybu nástroje. Rozdělují se podle 

počtu současně řízených os na: [4] 

 

Jednoosé obrábění: Pohyb je realizován pouze v jedné ose, využívalo se u vrtaček pro pohyb 

v ose Z. 

Dvouosé obrábění: Lze řídí dvě osy najednou, většinou u soustruhů, pohyb v osách X-Z. 

Dvou u půl osé obrábění: Většinou u frézek, kde lze provádět lineární nebo kruhovou 

interpolaci volitelně vždy jedné rovině (X-Y, X-Z, Y-Z), čili najetím na hloubku řezu (většinou 

osa Z) a následně obráběním v osách X-Y. 

Tříosé obrábění: Jedná se o řízení, které umožňuje obrábět současně ve třech osách.  

Čtyřosé a víceosé obrábění: Systémy, které umožňují obrábění v osách X,Y,Z  a navíc ještě 

rotaci kolem těchto os, čili lze natočit obrobek vůči nástroji 

  

2.3 CNC program 

CNC program je technologický program popisující činnost numericky řízeného stroj. Je tvořen 

geometrickými, technologickými a pomocnými informacemi, které jsou uplatněny v příkazech, 

podle kterých probíhá obrábění dle příslušných požadavků. Prostředky pro programování 

zachovávají jednoduchou skladbu příkazů (slov) seřazených v řetězci, jenž je nazýván 

programovací kód. [4] [5] 
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2.4 Základní způsoby programování 

2.4.1 Absolutní programování 

Souřadnice všech programovaných bodů se zadávají k předem zvolenému počátku 

souřadnic, tzv. NULOVÉMU BODU (kótování od základny, obrázek 3). Výhodou oproti 

přírůstkovému programování, je fakt, že souřadnice jednotlivých programových bodů jsou 

okamžitě zřejmé z programu, na rozdíl od přírůstkového programování, kdy je nutné pro 

kontrolu jednotlivých souřadnic zkontrolovat celý program. [4] [6] 

 

 

Obr. 3) Schéma absolutního programování [4] 

2.4.2 Inkrementální (přírůstkové) programování 

Souřadnice všech programovaných bodů se zadávají vzhledem k PŘEDCHOZÍMU 

BODU (naposledy naprogramovanému bodu nástroje), tzn. každý předchozí bod je současně 

považován za bod nulový (řetězcové kótování, obrázek 4). [4] 

 

Obr. 4) Schéma inkrementálního programování [4] 
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2.5 Ruční programování:  

Programátor musí samostatně sestavit program zapisováním G-kódu do textového editoru za 

pomocí stanovených požadavků, uvedených na výkresu. Toto programování je ovšem poměrně 

zdlouhavé a málo přehledné, což lze částečně řešit použitím podprogramů či 

implementovaných cyklů. Programátor musí mít patřičné zkušenosti a dovednosti k sestavení 

jednotlivých obráběcích operací a vybrání vhodných nástrojů s odpovídajícími parametry. [1] 

[2] 

2.6 Programování pomocí CAM systémů: 

CAM systémy dokáží automaticky naprogramovat výrobu, ale dovolují programátorům zvolit 

si cestu a způsob obrábění, umožňují vytvořit NC kód dle vlastních představ. Takto vytvořené 

kódy lze používat i na různých obráběcích strojích, jelikož většinou obsahují šablony, které jsou 

společné pro většinu CNC systémů. [7] 

 

2.7 Implementované cykly 

Cykly jsou všeobecně použitelné technologické podprogramy, pomocí kterých lze realizovat 

specifické obráběcí procesy, jako jsou např. vrtání závitu nebo frézování dutiny. Tyto cykly 

jsou přizpůsobeny individuálnímu úkolu prostřednictvím definice parametrů. Jedná se o pevně 

nastavené úseky pohybů, které by jinak bylo nutné programovat pomocí základních funkcí. 

Slouží především ke zkrácení a zpřehlednění příslušného programu, což umožní i začátečníkům 

snadno naprogramovat některé obráběcí procesy. [8] [9] 

2.8 Vybrané cykly 

Bakalářská práce je zaměřena především na porovnání frézovacích a vrtacích 

implementovaných programových cyklů pro CNC systém Beckhoff a CNC systém Siemens. 

Jedná se o cykly pro Vrtání hlubokých děr, Vrtání středících otvorů, Zahlubování, Vrtání závitů 

a Frézování pravoúhlých dutin. 
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3 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU BECKHOFF 

3.1 Definice směru obrábění systému   

V rovinách G17, G18 a G19 může být obrobek zpracován z obou směrů. Současný platný směr 

obrábění musí být v cyklu poskytován parametrem ve volání. Cyklus tuto informaci potřebuje 

pro správné určení bezpečnostní vzdálenosti a hloubky posuvu. Například v rovině G17 může 

být obrábění provedeno z horní nebo spodní části (viz obrázek 5). [10] 

Tab 1)  Identifikační čísla směrů obrábění Beckhoff [10] 

Rovina: Identifikační číslo: Směr obrábění: 

G17 (X-Y) +1 +Z (ze spodu) 

 -1 -Z (z vrchu) 

G18 (Z-X) +1 +Y (z přední strany) 

 -1 -Y (zezadu) 

G19 (Y-Z) +1 +X (zleva) 

 -1 -X (zprava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5) Souřadnicový systém pro určení směru Beckhoff [10] 

 

3.2 Předávání parametrů v cyklech 

Systém Beckhoff umožňuje předávání parametrů v cyklech, musí být ovšem dodržen jejich 

správný typ a hodnoty. Při zjištění nesprávné hodnoty, neznámé nebo jinak nevhodné pro 

použití, je v cyklu zobrazena varovná zpráva #ERROR [PROG]. Pokud tato zpráva obsahuje 

ERROR cyklus je zrušen. Pokud zpráva obsahuje WARNING, hodnota se v cyklu vnitřně 

koriguje a obrábění pokračuje. [11] 
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4 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU SIEMENS 

4.1 Podmínky pro volání a návratové podmínky systému Siemens 

G-funkce a programovatelné framy, které jsou v platnosti před voláním cyklu, zůstávají zachovány i po 
jeho ukončení.  
Před voláním cyklu je nutné definovat rovinu obrábění (G17, G18, G19), viz obrázek 6. 

Cyklus pracuje v aktuální rovině s:  -abscicou (1.geometrická osa) 

-ordinátou (2.geometrická osa) 

-aplikátou (3.geometrická osa) 

U cyklů pro vrtání se bude vývrt vyrábět v ose, která odpovídá aplikátě aktuální roviny. V případě 
frézování se bude v této ose uskutečňovat přísuv. [9] 
 

Tab 2)  Přiřazení rovin a os Siemens [9] 

Příkaz: Rovina: Kolmá osa přísuvu: 

G17 X/Y Z 

G18 Z/X Y 

G19 Y/Z X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6) Souřadný systém pro směry obrábění Siemens [9] 
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4.2 Předávání parametrů ve standardních cyklech 

Standardní cykly pracují s uživatelsky definovanými proměnnými. Konkrétní parametry pro 

cykly se mohou předávat pomocí seznamu parametrů při volání cyklu.  Volání cyklu si vždy 

vyžaduje samostatný blok.  

Každý předávaný parametr pro daný cyklus má určitý datový typ. Při vyvolávání cyklu je nutno 

tyto typy pro právě použitý parametr dodržet. Musí být dodržena i posloupnost předávaných 

parametrů. 

Pokud jsou v seznamu parametrů předávány proměnné, je nutné, aby ve volajícím programu 

byly tyto proměnné předem definovány a aby jim byla dosazena hodnota. Cykly přitom mohou 

být vyvolávány: -s neúplným seznamem parametrů 

               -s vypuštěným seznamem parametrů 

Pro vypuštění posledních předávaných parametrů, které by měly být ve volání zapsány, je 

možno seznam parametrů předčasně uzavřít pomocí „)“. Pro vypuštění některých z vnitřních 

členů řady parametrů je potřeba na jeho místě nechat mezeru mezi čárkami „..., ,...“. 

Kontrola smysluplnosti pro hodnoty parametrů s diskrétními hodnotami nebo s omezeným 

rozsahem hodnot se neprovádí, leda že by pro daný cyklus byla specificky popsána chybová 

reakce.  

Pokud seznam parametrů při volání cyklu obsahuje více položek, než kolik je v cyklu 

definováno parametrů, objeví se všeobecný alarm 12340 „Počet parametrů příliš vysoký“ a 

cyklus se neuskuteční. [9] 

4.3 Základní parametry 

RFP a RTP (referenční rovina a návratová rovina): 

Referenční (RFP) a návratová (RTP) rovina se od sebe obvykle liší. V cyklu se vychází z toho, 

že návratová rovina se nachází před rovinou referenční. Vzdálenost návratové roviny a konečné 

obráběné hloubky je tedy větší než vzdálenost mezi referenční rovinou a konečnou obráběnou 

hloubkou. [9] 

SDIS (bezpečnostní vzdálenost): 

Bezpečnostní vzdálenost (SDIS) je vztažena k referenční rovině a je udávána jako posunutí této 

roviny směrem k obrobku.  

Směr, ve kterém se bezpečnostní vzdálenost přičítá, je automaticky určován cyklem. [9] 

 
DP a DPR (konečná vrtaná hloubka): 

Konečná vrtaná hloubka může být zadána podle potřeby buď absolutně (DP) nebo relativně 

(DPR) vzhledem k referenční rovině.  

V případě relativního zadání vypočítává cyklus výslednou hloubku samostatně na základě 

polohy referenční a návratové roviny.  

Jestliže je zadána hodnota jak pro DP, tak i pro DPR, bude konečná obráběná hloubka odvozena 

od DPR. Jestliže se tato hodnota liší od absolutní vrtané hloubky naprogramované pomocí DP, 

vypíše se na dialogovém řádku hlášení „Depth: Corresponds to value for relative depth“. [9] 
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5 CYKLY PRO VRTÁNÍ 

5.1 Vrtání hlubokých děr Beckhoff 

Pro případ vrtání hlubokých děr nástroj vrtá nastavenými otáčkami vřetena a přísuvu 

G01 ve více krokových operacích až do požadované hloubky, počet přísuvných operací 

je programovatelný. Uvnitř cyklu se výsledná hloubka přísuvu určí na základě konečné 

hloubky vrtání. Vstupní parametry jsou uvedeny v tabulce č.3. 

Může být zvoleno ze 2 provedení přiřazením odpovídajících parametrů: 

1.Po každé hloubce přísuvu je vrták vytažen naprogramovanou vzdáleností pro lámání 

třísky (obrázek 7). 

2.Vrták je vytažen do referenční roviny + bezpečnostní vzdálenosti po každé hloubce 

přísuvu pro odstraňování třísek (obrázek 8). 

Je-li dosaženo konečné hloubky vrtání se nástroj vrátí zpět do návratové roviny po 

uplynutí naprogramované doby prodlevy v režimu rychloposuvu G00. 

Vnitřně v cyklu se určuje hodnota jednoho vrtacího zdvihu (hloubka posuvu) 

prostřednictvím počtu operací posuvu. 

Během každého posuvu je realizována degrese posuvu o faktor 0,9. V důsledku toho 

mohou být třísky snáze odstraňovány a je sníženo riziko poškození nástroje. [12] 

Tab 3)  Vstupní parametry cyklu vrtání hlubokých děr Beckhoff [12] 

Parametry cyklu: Popis: 

@P1 Návratová rovina (absolutně) 

@P2 Referenční rovina (absolutně) 

@P3 Bezpečnostní vzdálenost (relativně k referenční rovině, bez 

znaménka) 

@P4 Konečná hloubka vrtání (absolutně nebo …) 

@P5 …Konečná hloubka vrtání (relativně k referenční rovině, bez 

znaménka) 

@P6(volitelný) Doba prodlevy po vyvrtání finální hloubky 

@P7 Počet přísuv 

@P8 Vratná vzdálenost pro lámání třísky nebo hodnota udržované 

vzdálenosti pro odstranění třísky (bez znaménka) 

@P9 Proces (lámání třísky (1), vytažení třísky (2)) 

@P10 Směr vrtání (pro vyrovnání bezpečnostní vůle) 

 

Volání cyklu v programu: L CYCLE [NAME=drilling.cyc @P1=.. @P2=.. @P3=.. 

@P4=.. | @P5=.. @P6=.. @P10=..] [12] 
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Obr. 7) Sekvence vrtání hlubokých děr s lámáním třísky Beckhoff [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8) Sekvence vrtání hlubokých děr s odstraňováním třísky Beckhoff [12] 
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5.2 Vrtání hlubokých děr Siemens 

Nástroj vrtá s naprogramovanými otáčkami vřetena a s rychlostí posuvu až do zadané 

konečné vrtané hloubky.  

Vrtání hlubokých děr se přitom uskutečňuje opakovaným přísuvem do hloubky v 

krocích, jejichž maximální velikost může být zadána, až do konečné vrtané hloubky.  

Také je možné vrták po každém přísuvu do hloubky stahovat zpět na referenční rovinu + 

bezpečnostní vzdálenost kvůli odstraňování třísek nebo kvůli ulomení třísky vždy o 

naprogramovanou dráhu zpětného pohybu.  

Potřebné parametry jsou zobrazeny v tabulce č.4. 

Místem, na němž bude vrtána díra, je pozice v obou osách zvolené roviny. 

Pro případ vrtání hlubokých děr s odstraňováním třísky (VARI = 1, obrázek 9)  

nástroj nejprve najede rychloposuvem G0 na referenční rovinu posunutou o 

bezpečnostní vzdálenost. Poté najíždí na první vrtanou hloubku s G1, přičemž posuv 

vyplývá z hodnoty posuvu naprogramované při volání cyklu, která se přepočítává 

pomocí parametru FRF (faktor posuvu).  

Následně nástroj setrvá na konečné vrtané hloubce (parametr DTB), vrátí se zpět na 

referenční rovinu posunutou o bezpečnostní vzdálenost s G0 kvůli odstraňování třísek, 

setrvá v počátečním bodě (parametr DTS), najíždí na poslední dosaženou vyvrtanou 

hloubku s G0 zmenšenou o vzdálenost vypočítanou uvnitř cyklu nebo o 

naprogramovanou vzdálenost pozastavení, opět najíždí na následují vrtanou hloubku 

s G1 (tyto operace se opakují do doby, kdy bude dosaženo konečné vrtané hloubky). 

Nakonec se nástroj vrátí zpět na návratovou rovinu G0. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9)  Průběh vrtání hlubokých děr s odstraňováním třísky Siemens [9] 
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Pro případ vrtání hlubokých děr s ulamováním třísky (VARI = 0, obrázek 10) nástroj 

opět nejprve najede rychloposuvem G0 na referenční rovinu posunutou o bezpečnostní 

vzdálenost. Poté najíždí na první vrtanou hloubku s G1, přičemž posuv vyplývá z 

hodnoty posuvu naprogramované při volání cyklu, která se přepočítává pomocí 

parametru FRF (faktor posuvu). Následně nástroj setrvá na konečné vrtané hloubce 

(parametr DTB).  

Poté je vykonán proměnný zpětný pohyb (parametr _VRT) z aktuální vrtané hloubky s 

G1 a s posuvem naprogramovaným ve volajícím programu (kvůli ulomení třísky), 

nástroj najíždí na následující vrtanou hloubku s G1 a s naprogramovaným posuvem. 

Tyto operace se opakují do doby, kdy bude dosaženo konečné hloubky vrtání). Po 

dosažení konečné hloubky vrtání se nástroj vrací zpět do návratové roviny s G0. [9] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10) Průběh vrtání hlubokých děr s ulamováním třísky Siemens [9] 

Volání cyklu v programu: CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, 

DAM, DTB, DTS, FRF, VARI, _AXN, _MDEP, _VRT, _DTD, _DIS1) [9] 
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Tab 4)  Vstupní parametry cyklu vrtání hlubokých děr Siemens [9] 

Parametry cyklu: Popis: 

RTP Návratová rovina (absolutně) 

RFP Referenční rovina (absolutně) 

SDIS Bezpečnostní vzdálenost (bez znaménka) 

DP Konečná vrtaná hloubka (absolutně) 

DPR Konečná vrtaná hloubka vztažená k referenční rovině (bez 

znaménka) 

FDEP První vrtaná hloubka (absolutně) 

FDPR První vrtaná hloubka vzhledem k referenční rovině (bez 

znaménka) 

DAM Degrese (zadává se bez znaménka) 

Hodnoty:          >0   degrese jako hodnota 

<0   degresní faktor 

=0   žádná degrese 

DTB Doba prodlevy na první vrtané hloubce (ulomení třísky)  

Hodnoty:          >0 v sekundách 

<0 v otáčkách 

DTS Doba prodlevy v počátečním bodě a kvůli odstranění třísek 

Hodnoty:          >0 v sekundách 

<0 v otáčkách 

FRF Faktor posuvu pro první vrtanou hloubku (bez znaménka)  

Rozsah hodnot: 0.001 … 1 

VARI Způsob obrábění  

Hodnoty:          0 ulamování třísky 

1 odstraňovaní třísky 

_AXN Osa nástroje 

Hodnoty:          1 = 1.geometrická osa 

2 = 2.geometrická osa 

Jinak 3.geometrická osa 

_MDEP Minimální vrtaná hloubka 

_VRT Proměnná velikost zpětného pohybu při ulamování třísky 

(VARI=0) 
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Hodnoty:    >0     je velikost zpětného pohybu 

                   0       dosazuje se 1 mm 

_DTD Doba prodlevy na konečné vrtané hloubce  

Hodnoty:          >0      v sekundách  

<0      v otáčkách 

                         = 0 stejná hodnota jako u DTB 

_DIS1 Programovatelná vzdálenost pozastavení při opětovném najíždění 

do vyvrtané díry (při odstraňování třísek VARI = 1)  

Hodnoty:          >0      platí programovatelná hodnota  

<0      automatický výpočet 
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5.3 Vrtání průchozích a středících otvorů Beckhoff 

Pro případ vrtání průchozích a středících otvorů nástroj vrtá nastavenými otáčkami 

vřetena a posuvu G01 až do požadované hloubky. Otvor je vytvořen v jedné operaci do 

konečné hloubky. Po odvrtání se nástroj vrátí zpět do specifikované návratové roviny 

po uplynutí naprogramované doby prodlevy pro lámání třísky v režimu rychloposuvu 

G00. Průběh jednotlivých operací je vyobrazen na obrázku 11. 

Pro vyvolání cyklu pro vrtání průchozích a středících otvorů je nutné zadat potřebné 

parametry uvedené v tabulce č.5. [13] 

Tab 5)  Vstupní parametry cyklu vrtání průchozích a středících otvorů Beckhoff [13] 

 

Volání cyklu v programu: L CYCLE [NAME=drilling.cyc @P1=.. @P2=.. @P3=.. 

@P4=.. | @P5=.. @P6=.. @P10=..] [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11) Sekvence vrtání průchozích a středících otvorů Beckhoff [13] 

 

 

 

Parametry cyklu: Popis: 

@P1 Návratová rovina (absolutně) 

@P2 Referenční rovina (absolutně) 

@P3 Bezpečnostní vzdálenost (relativně k referenční rovině, bez znaménka) 

@P4 Konečná hloubka vrtání (absolutně nebo …) 

@P5 …Konečná hloubka vrtání (relativně k referenční rovině, bez 

znaménka) 

@P6 (volitelný Doba prodlevy po vyvrtání finální hloubky 

@P10 Směr vrtání (pro vyrovnání bezpečnostní vůle) 
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5.4 Vrtání, navrtávání středících otvorů Siemens 

Nástroj vrtá s naprogramovanými otáčkami vřetena a s rychlostí posuvu až na zadanou 

konečnou vrtanou hloubku. Jakmile je konečné vrtané hloubky dosaženo, může se 

uplatnit doba prodlevy. Místem, na němž bude vrtána díra, je pozice v obou osách 

zvolené roviny.  

Potřebné parametry jsou uvedeny v tabulce č.6. 

Pro případ vrtání a navrtávání středících otvorů nástroj nejprve najede rychloposuvem 

G0 na referenční rovinu posunutou o bezpečnostní vzdálenost. Poté najíždí na první 

vrtanou hloubku s posuvem naprogramovaným ve volajícím programu s G1, načež 

setrvá v konečné hloubce po dobu prodlevy a následně se vrací na návratovou rovinu 

s G0. Obrázek 12 zobrazuje úkony nástroje při práci cyklu. [9] 

Tab 6)  Vstupní parametry cyklu vrtání, navrtávání středících otvorů Siemens [9] 

Parametry cyklu: Popis: 

RTP Návratová rovina (absolutně) 

RFP Referenční rovina (absolutně) 

SDIS Bezpečnostní vzdálenost (bez znaménka) 

DP Konečná vrtaná hloubka (absolutně) 

DPR Konečná vrtaná hloubka vztažená k referenční rovině (bez 

znaménka) 

 

Volání cyklu v programu: CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)  [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12)  Průběh vrtání, navrtávání středících otvorů Siemens [9]
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5.5 Zahlubování Beckhoff 

Zahloubení se liší od průchozího / středícího otvoru, pouze použitým nástrojem a menší 

konečnou hloubku. Jinak jsou sekvence pohybu a přenosové parametry, které mají být 

přiřazeny, totožné. 

V případě zahloubení se nástroj přesune na zadanou hloubku obrábění při zvolené 

rychlosti vřetena a rychlosti posuvu G01. Zahloubení je provedeno v jediné operaci až do 

konečné hloubky vrtání. Po uplynutí nastavené doby prodlevy se nástroj vrátí do návratové 

roviny v režimu rychloposuvu G00. Posloupnost úkonů nástroje je zobrazena na obrázku 13. 

Vstupní parametry jsou uvedeny v tabulce č7. [14] 

Tab 7)   Vstupní parametry cyklu zahlubování Beckhoff [14] 

 

Volání cyklu v programu: L CYCLE [NAME=drilling.cyc @P1=.. @P2=.. @P3=.. @P4=.. | 

@P5=.. @P6=.. @P10=..] [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13) Sekvence zahlubování otvorů Beckhoff [14] 

Parametry cyklu: Popis: 

@P1 Návratová rovina (absolutně) 

@P2 Referenční rovina (absolutně) 

@P3 Bezpečnostní vzdálenost (relativně k referenční rovině, bez znaménka) 

@P4 Konečná hloubka vrtání (absolutně nebo …) 

@P5 …Konečná hloubka vrtání (relativně k referenční rovině, bez 

znaménka) 

@P6 (volitelný Doba prodlevy po vyvrtání finální hloubky 

@P10 Směr vrtání (pro vyrovnání bezpečnostní vzdálenosti) 
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5.6  Vrtání, čelní zahlubování Siemens 

Nástroj vrtá s naprogramovanými otáčkami vřetena a s rychlostí posuvu až na zadanou 

konečnou vrtanou hloubku. Jakmile je konečné vrtané hloubky dosaženo, může se uplatnit doba 

prodlevy. Místem, na němž bude vrtána díra, je pozice v obou osách zvolené roviny. 

Potřebné parametry jsou uvedeny v tabulce č.8. Průběh obrábění zachycuje obrázek 14. 

V případě čelního zahlubování nástroj nejprve najíždí rychloposuvem G0 na referenční rovinu 

posunutou o bezpečnostní vzdálenost. Poté najíždí na konečnou vrtanou hloubku s posuvem 

naprogramovaným ve volajícím programu (G1). Při dosažení konečné hloubky v ní nástroj 

zůstane po dobu prodlevy a po jejím uplynutí se vrátí zpět na návratovou rovinu s G0. [9] 

Tab 8)  Vstupní parametry cyklu čelní zahlubování Siemens [9] 

Parametry cyklu: Popis: 

RTP Návratová rovina (absolutně) 

RFP Referenční rovina (absolutně) 

SDIS Bezpečnostní vzdálenost (bez znaménka) 

DP Konečná vrtaná hloubka (absolutně) 

DPR Konečná vrtaná hloubka vztažená k referenční rovině (bez 

znaménka) 

DTB Doba prodlevy na první vrtané hloubce (ulomení třísky) v 

sekundách 

 

Volání cyklu v programu: CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB) [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14)  Průběh vrtání, čelního zahlubování otvorů Siemens [9]
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5.7 Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky Beckhoff 

Pro použití cyklu vrtání závitů je technologicky nezbytné, aby bylo vřeteno schopno pracovat 

jako polohově řízené vřeteno, protože je umístěno uvnitř cyklu před řezáním závitů a je 

provozováno jako osa tvarování. 

Během operace vrtání závitu nástroj vrtá při zvolené rychlosti vřetena a posuvu 

odvozeného od rozteče G63 až do zadané hloubky závitu. Závit se vyrábí v jedné operaci až do 

konečné hloubky vrtání. Po změně směru otáčení se nástroj znovu vrací zpět, se stejnými 

otáčkami a rychlostí posuvu, z otvoru pro závity na zadanou návratovou rovinu. Zrušení směru 

otáčení po dosažení hloubky závitu je uvnitř cyklu interní. Sekvenci celé operace zobrazuje 

obrázek 15.Vstupní parametry jsou uvedeny v tabulce č.9. [15] 

Tab 9)  Vstupní parametry cyklu řezání závitů bez vyrovnávací hlavičky Beckhoff [15] 

Parametry cyklu: Popis: 

@P1 Návratová rovina (absolutně) 

@P2 Referenční rovina (absolutně) 

@P3 Bezpečnostní vzdálenost (relativně k referenční rovině, bez znaménka) 

@P4 Konečná hloubka vrtání (absolutně nebo …) 

@P5 …Konečná hloubka vrtání (relativně k referenční rovině, bez 

znaménka) 

@P6 Poloha vřetena pro definované zastavení vřetena před odběrem závitu 

@P7 Otáčky vřetena pro řezání závitu 

@P8 Rozteč 

@P9 Směr obrábění (pro kompenzaci bezpečnostní vzdálenosti) 

Volání cyklu v programu: L CYCLE [NAME=tapping.cyc @P1=.. @P2=.. @P3=.. @P4=.. 

| @P5=.. @P6=.. @P7=.. @P8=.. P9=..] [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15)  Sekvence vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky Beckhoff [15] 
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5.8 Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky Siemens 

Nástroj vrtá s naprogramovanými otáčkami vřetena a s rychlostí posuvu až do zadané hloubky 

závitu. Cyklus je schopen vyrábět závity i ve více krocích (vrtání hlubokých děr). Cyklus vrtání 

závitů bez vyrovnávací hlavičky se může používat tehdy, jestliže vřeteno, které se pro vrtání 

používá, je technicky schopno přejít do režimu regulace polohy. Místem, na němž bude vrtána 

díra, je pozice v obou osách zvolené roviny. Tabulka č.10 obsahuje potřebné parametry. 

Na obrázku 16 je vyobrazen průběh úkonů. 

V případě řezání závitů nástroj najede rychloposuvem G0 na referenční rovinu posunutou o 

bezpečnostní vzdálenost. Orientovaně zastaví vřeteno příkazem SPOS (hodnota v parametru 

POSS) a přepne vřeteno do osového režimu. Poté vrtá závit až do konečné hloubky pomocí 

příkazu G331 a s otáčkami SST. Po dosažení konečné hloubky závitu nástroj setrvá v pozici až 

do uplynutí doby prodlevy, posléze se vrací přepnutím směru otáčení otáčkami SST1 a posuvem 

G331 na referenční rovinu a poté se vrací na návratovou rovinu s G0. Opětovným zapsáním 

otáček vřetena naposled naprogramovaných před voláním cyklu a směru otáčení zadaným 

pomocí parametru SDAC bude opět obnoven režim vřetena. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16) Průběh řezání závitů bez vyrovnávací hlavičky Siemens [9] 

Volání cyklu v programu: CYCLE840 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC, 

ENC, MPIT, PIT, _AXN, _PTAB, _TECHNO) [9] 
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Tab 10)  Vstupní parametry cyklu vrtání hlubokých děr Siemens [9] 

Parametry cyklu: Popis: 

RTP Návratová rovina (absolutně) 

RFP Referenční rovina (absolutně) 

SDIS Bezpečnostní vzdálenost (bez znaménka) 

DP Konečná vrtaná hloubka (absolutně) 

DPR Konečná vrtaná hloubka vztažená k referenční rovině (bez 

znaménka) 

SDAC Směr otáčení po skončení cyklu  

Hodnoty, 3, 4 nebo 5  

MPIT Stoupání závitu jako velikost závitu (se znaménkem)  

Rozsah hodnot: 3 (pro M3) ... 48 (pro M48), znaménko určuje 

směr otáčení v závitu)  

PIT Stoupání závitu jako hodnota (se znaménkem)  

Rozsah hodnot: 0.001 ... 2000.000 mm, znaménko určuje směr 

otáčení v závitu 

POSS Poloha vřetena pro orientované zastavení vřetena v cyklu (stupně)  

SST Otáčky při vrtání závitu  

SST1 Otáčky při vrtání závitu 

_AXN Osa nástroje 

Hodnoty:          1 = 1.geometrická osa 

2 = 2.geometrická osa 

Jinak 3.geometrická osa 

_PTAB Vyhodnocování stoupání závitu PIT (od SW 6.2)  

Hodnoty: 0.. v souladu s naprogramovaným měřicím systémem                      

palce/mm  

                 1.. stoupání v mm  

                 2.. stoupání v chodech závitu na palec  

                 3.. stoupání v palcích/otáčku  
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_TECHNO Technologická nastavení  

MÍSTO JEDNOTEK: přesné najetí  

Hodnoty: 0 .. jak bylo naprogramováno před voláním cyklu  

                1 .. (G601)  

                2 .. (G602)  

                3 .. (G603)  

MÍSTO DESÍTEK: Dopředná regulace  

Hodnoty: 0 .. jak bylo naprogramováno před voláním cyklu  

                1 .. s dopřednou regulací (FFWON)  

                2 .. bez dopředné regulace (FFWOF)  

MÍSTO STOVEK: Zrychlení  

Hodnoty: 0 .. jak bylo naprogramováno před voláním cyklu  

                1 .. zrychlení os bez trhavých pohybů (SOFT)  

                2 .. skokové zrychlení os (BRISK)  

                3 .. redukované zrychlení os (DRIVE)  

MÍSTO TISÍCŮ:  

Hodnoty 0 .. znovu aktivován režim vřetena (u MCALL)  

               1 .. zůstat v režimu polohové regulace (u MCALL)  

_VARI1 Druh obrábění:  

Hodnoty:  

0 .. vrtání celého závitu najednou  

1 .. vrtání závitu v hlubokých dírách s ulamováním třísky  

2 .. vrtání závitu v hlubokých dírách s odstraňováním třísek  

_DAM Inkrementální vrtaná hloubka  

Rozsah hodnot: 0 <= maximální hodnota  

_VRT Proměnná velikost zpětného pohybu při ulamování třísek. Rozsah 

hodnot: 0 <= maximální hodnota  
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6 FRÉZOVÁCÍ CYKLUS 

6.1 Frézování pravoúhlé dutiny Beckhoff 

Pro případ frézování dutin nástroj vrtá obdélníkovou dutinu při zvolené rychlosti vřetena a 

rychlosti posuvu v několika krocích až do požadované hloubky, počet přísuvných operací je 

programovatelný.  

Uvnitř v cyklu se výsledná hloubka posuvu stanoví na základě konečné hloubky vrtání. 

V závislosti na příkazu může cyklus buď provádět hrubovací nebo dokončovací stroj, nebo 

kombinovaně hrubování / dokončovací úpravu jedním nástrojem. Obrábění začíná vždy od 

středového bodu dutiny. Potřebné vstupní parametry jsou uvedeny v tabulce č.17.  

Sekvence operací je zobrazena na obrázku 15. [16] 

Tab 11)  Vstupní parametry cyklu frézování dutin Beckhoff [16] 

Parametry cyklu: Popis: 

@P1 Návratová rovina (absolutně) 

@P2 Referenční rovina (absolutně) 

@P3 Bezpečnostní vzdálenost (relativně k referenční rovině, bez znaménka) 

@P4 Hloubka dutiny (absolutně nebo …) 

@P5 …Hloubka dutiny (relativně k referenční rovině, bez znaménka) 

@P6 První strana dutiny ("délka" vzhledem k 1. hlavní ose roviny, bez 

znaménka) 

@P7 Druhá strana dutiny ("šířka" vzhledem k 2. hlavní ose roviny, bez 

znaménka) 

@P8 Poloměr rohu (bez znaménka) 

@P9 Středový bod dutiny, 1. hlavní osa (absolutně) 

@P10 Středový bod dutiny, 2. hlavní osa (absolutně) 

@P11 Počet posuvů 

@P12 Přídavek na dokončování 

@P13 Směr frézování (ve směru hodinových ručiček (2), proti směru 

hodinových ručiček (3)) 

@P14 Typ obrábění (hrubování (1), dokončování (2), hrubování + 

dokončování (3)) 

@P15 Směr obrábění (pro vyrovnání bezpečnostní vzdálenosti) 

@P16 Překrývající se faktor frézovacích tras (volitelný v %) 

@P17 Proces zahloubení (nakloněná dráha (1 - výchozí), kolmá (2), šroubová 

(3)) 

 

Volání cyklu v programu: L CYCLE [NAME=pocketmill.cyc @P1=.. @P2=.. @P3=.. 

@P4=.. | @P5=.. @P6=.. @P7=.. @P8=.. @P9=.. @P10=.. @P11=.. @P12=.. @P13=.. 

@P14=.. @P15=.. @P16=.. @P17=..] [16] 
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Obr. 17)  Sekvence frézování pravoúhlé dutiny Beckhoff [16] 
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6.2 Frézování pravoúhlé dutiny – POCKET1 Siemens 

Tento cyklus je kombinovaným cyklem pro obrábění nahrubo a současně i načisto.  

Pomocí tohoto cyklu lze vyrábět pravoúhlé dutiny nacházející se v libovolné poloze v pracovní 

rovině. Výchozí pozicí je libovolné místo, ze kterého je možné bez kolize najet na střed dutiny 

ve výšce návratové roviny.  

Potřebné parametry uvádí tabulka č.12. Průběh obrábění osvětluje obrázek 18. 

Nástroj najíždí rychlým posuvem G0 na střed dutiny ve výšce návratové roviny a pak v této 

pozici sjíždí s G0 na referenční rovinu posunutou o bezpečnostní vzdálenost. Obrábění dutiny 

v případě kompletního opracování probíhá v těchto krocích: 

Nejprve je vykonán přísuv na následující obráběnou hloubku s G1 s hodnotou posuvu 

FFD, poté je dutina vyfrézována až na přídavek rozměru pro opracování načisto s posuvem 

FFP1 a s otáčkami vřetena nastavenými před voláním cyklu. 

Po ukončení obrábění nahrubo:  

Nástroj provede přísuv na obráběcí hloubku definovanou parametrem MIDF, obrábí 

načisto podél kontury s posuvem FFP2 s otáčkami SSF ve směru, který je dán parametrem 

CDIR. 

Po skončení obrábění dutiny nástroj vyjíždí ve středu dutiny až na návratovou rovinu, načež se 

cyklus ukončí. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18)  Frézování pravoúhlé dutiny Siemens [9] 

 

Volání cyklu v programu: POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID, CRAD, 

CPA, CPO, STA1, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF) [9] 
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Tab 12)  Vstupní parametry cyklu frézování pravoúhlých dutin Siemens [9] 

Parametry cyklu: Popis: 

RTP Návratová rovina (absolutně) 

RFP Referenční rovina (absolutně) 

SDIS Bezpečnostní vzdálenost (bez znaménka) 

DP Hloubka dutiny (absolutně) 

DPR Hloubka dutiny vztažená k referenční rovině (bez znaménka) 

LENG Délka dutiny (bez znaménka) 

WID Šířka dutiny (bez znaménka) 

CRAD Rádius v rohu (bez znaménka) 

CPA Střed dutiny, abscica (absolutně) 

CPO Střed dutiny, ordinála (absolutně) 

STA1 Úhel mezi podélnou osou dutiny a abscisou Rozsah hodnot 0 ≤ 

STA1 < 180 stupňů  

FFD Posuv při přísuvu do hloubky  

FFP1 Posuv pro obrábění v ploše  

MID Minimální vrtaná hloubka 

CDIR Směr frézování při obrábění dutiny:  

Hodnoty: 2.. pro G2  

                3.. pro G3  

FAL Přídavek rozměru pro opracování načisto na stěnách dutiny  

(bez znaménka)  

VARI Způsob obrábění (zadává se bez znaménka)  

Hodnoty:  

0.. kompletní pracování  

1.. obrábění nahrubo  

2.. obrábění načisto  

MIDF Maximální přísuvná hloubka pro obrábění načisto  

FFP2 Posuv při obrábění načisto  

SSF Otáčky při obrábění načisto  
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7 POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ CYKLŮ 

Oba systému umožňují přenos použitých parametrů mezi standartními cykly, pracují taktéž 

v totožných rovinách a směrech. Prvních pět parametrů je totožných pro uvedené cykly 

(Návratová rovina, Referenční rovina, Bezpečnostní vzdálenost, Konečná vrtaná hloubka 

absolutně i relativně). Systém Siemens je u cyklů Vrtání hlubokých děr a Vrtání závitů bez 

vyrovnávací hlavičky opatřen možností volby osy nástroje (parametr _AXN), díky kterému 

odpadá nutnost přepínání roviny z G18 na G17 na soustruzích. 

Všechny vrtací implantované cykly od Siemensu nepotřebují parametr Směr obrábění, jenž je 

u Beckhoffu nutný pro vyrovnání bezpečnostní vzdálenosti, což ovšem nemá vliv na funkčnost 

nebo použití těchto cyklů. 

Co se týče cyklů Vrtání a navrtávání středících otvorů a Zahlubování jsou si cykly rovnocenné 

co do počtu vstupních parametrů. Rozdíl počtu parametrů je značný pouze u cyklů Vrtání 

hlubokých děr a Frézování pravoúhlé dutiny, což je zřejmé z tabulky č.13. 

Je to dáno tím, že u jednoduchých konstrukčních prvků (středící otvory, zahloubení) není 

zapotřebí velkého množství parametrů, neboť průběh obrábění je snadný a nekomplikovaný. U 

složitějších prvků je výhodné mít možnost sofistikovanějšího a důkladnějšího nastavení 

průběhu jednotlivých operací a tím tak zlepšit jakost a kvalitu vyrobené součásti, případně i 

usnadnit technologické úpravy. 

Tab 13)  Porovnání počtu parametrů u obou systémů 

 

 

Beckhoff má výhodu u cyklu Vrtání a navrtávání středících důlku v možnosti uplatnění 

parametru doby prodlevy. 

U cyklu Vrtání hlubokých děr mají oba cykly možnost pracovat v režimu odstraňování třísky 

či ulamování třísky, zadáním rozhodujícího parametru. Systém Siemens umožňuje použití 

degrese či degresního faktoru (případně i nulové degrese) v libovolné hodnotě, zatímco 

Beckhoff má pevně nastavenou hodnotu degresního faktoru o 0,9. Systém Siemens dále 

disponuje parametrem doby prodlevy jak na vyvrtané hloubce, tak i v počátečním bodě, 

parametrem faktoru posuvu pro první vrtanou hloubku, minimální vrtanou hloubku a dalšími. 

U cyklu Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky Siemens umožnuje definovat geometrii závitu 

buďto stoupání závitu jako velikost závitu (od 3 (pro M3) po 48 (pro M48)) či jako číselnou 

hodnotu, navíc lze vyrobit závit pravotočivý či levotočivý. Systém Beckhoff disponuje pouze 

roztečí s číselnou hodnotou. Siemens dovoluje také nastavení odlišných otáček při vrtání závitu 

a při zpětném chodu.  

 

Zvolený cyklus: Počet parametrů Beckhoff: Počet parametrů Siemens 

Vrtání hlubokých děr 10 17 

Vrtání středících otvorů 7 5 

Zahlubování 7 6 

Vrtání závitů 9 18 

Frézování pravoúhlých dutin 17 20 
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Obdobně jako u cyklu Vrtání hlubokých děr je u Siemensu možné vrtat závit najednou, 

s ulamováním třísky či odstraňováním třísky, což je výhodné u vrtání závitů velkých průměrů 

a délek (ochrana nástroje proti poškození). Mimo to je i schopen technologických nastavení 

přesného najetí, dopředné regulace a zrychlení. 

U cyklu Frézování pravoúhlých dutin je u obou systému možno zvolit mezi obráběním nahrubo, 

načisto či kompletním opracováním. Lze obrábět také proti směru nebo po směru hodinových 

ručiček a ponechat přídavek pro opracování na čisto. Siemens je schopen vyfrézovat dutiny, 

jejíž podélná osa může svírat s abscisou úhel mezi 0 až 180 stupni, nastavit posuv při přísuvu 

do hloubky a posuv při obrábění plochy, i posuv a otáčky při obrábění načisto.  

Beckhoff obsahuje parametry pro počet posuvů, překrývající se faktor frézovacích drah a dráhu 

při zahloubení. 
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8 MAKRO PRO VRTÁNÍ ŘADY DĚR  

Program navrtání 4 děr s pozicemi v ose rovnoběžné s osou y, význam jednotlivých parametrů 

je zobrazen na obrázek 19. 

Parametry: P1: Poloha první díry v ose x (absolutně) 

P2: Poloha první díry v ose y (absolutně) 

P3: Referenční rovina (absolutně) 

P4: Konečná vrtaná hloubka (absolutně) 

P5: Posuv  

P6: Rozteč děr v ose y 

Ukázka podprogramu:  

 

 

nájezd rychloposuvem na pozici první díry 

vrtání první díry na hloubku konečnou vrtanou 

hloubku s naprogramovaným posuvem 

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici druhé díry 

vrtání druhé díry 

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici třetí díry 

vrtání třetí díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici čtvrté díry 

vrtání čtvrté díry na pozici 

vyjetí z díry do referenční roviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19) Vrtání řady děr  

% 

O10000 

N10 G00 X(P1) Y(P2) Z(P3) 

N20 G01 Z(P4) F(P5) 

 

N30 G00 Z(P3)  

N40 G00 X(P1) Y(P2+P6) 

N50 G01 Z(P4) F(P5) 

N60 G00 Z(P3)  

N70 G00 X(P1) Y(P2+P6+P6) 

N80 G01 Z(P3) F(P5) 

N90 G00 Z(P3) 

N100 G00 X(P1) Y(P2+P6+P6+P6) 

N110 G01 Z(P4) F(P5) 

N120 G00 Z(P3) 

% 
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9 MAKRO PRO VRTÁNÍ DĚR NA MŘÍŽCE 

Program navrtání 12 děr, 4 díry v ose y a 3 díry v ose x, význam jednotlivých parametrů je 

zobrazen na obrázku 20. 

Parametry: P1: Poloha první díry v ose x (absolutně) 

P2: Poloha první díry v ose y (absolutně) 

P3: Referenční rovina (absolutně) 

P4: Konečná vrtaná hloubka (absolutně) 

P5: Posuv  

P6: Rozteč děr v ose y 

P7: Rozteč děr v ose x 

 

 

nájezd rychloposuvem na pozici první díry 

vrtání první díry na hloubku konečnou vrtanou 

hloubku s naprogramovaným posuvem 

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici druhé díry 

vrtání druhé díry 

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici třetí díry 

vrtání třetí díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici čtvrté díry 

vrtání čtvrté díry na pozici 

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici páté díry 

vrtání páté díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici šesté díry 

vrtání šesté díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici sedmé díry 

vrtání sedmé díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

 

% 

O20000 

N10 G00 X(P1) Y(P2) Z(P3) 

N20 G01 Z(P4) F(P5) 

 

N30 G00 Z(P3)  

N40 G00 X(P1) Y(P2+P6) 

N50 G01 Z(P4) F(P5) 

N60 G00 Z(P3)  

N70 G00 X(P1) Y(P2+P6+P6) 

N80 G01 Z(P3) F(P5) 

N90 G00 Z(P3) 

N100 G00 X(P1) Y(P2+P6+P6+P6) 

N110 G01 Z(P4) F(P5) 

N120 G00 Z(P3) 

N130 G00 X(P1+P7) Y(P2+P6+P6+P6) 

N140 G01 Z(P4) F(P5) 

N150 G00 Z(P3) 

N160 G00 X(P1+P7) Y(P2+P6+P6) 

N170 G01 Z(P4) F(P5) 

N180 G00 Z(P3) 

N190 G00 X(P1+P7) Y(P2+P6) 

N200 G01 Z(P4) F(P5) 

N210 G00 Z(P3) 
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nájezd rychloposuvem na pozici osmé díry 

vrtání osmé díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici deváté díry 

vrtání deváté díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici desáté díry 

vrtání desáté díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici jedenácté 

díry 

vrtání jedenácté díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

nájezd rychloposuvem na pozici finální díry 

vrtání finální díry  

vyjetí z díry do referenční roviny 

 

 

 

 

Obr. 20)  Vrtání děr v uspořádaných v mřížce 

 

N220 G00 X(P1+P7) Y(P2) 

N230 G01 Z(P4) F(P5) 

N240 G00 Z(P3) 

N250 G00 X(P1+P7+P7) Y(P2) 

N260 G01 Z(P4) F(P5) 

N270 G00 Z(P3) 

N280 G00 X(P1+P7+P7) Y(P2+P6) 

N290 G01 Z(P4) F(P5) 

N300 G00 Z(P3) 

N310 G00 X(P1+P7+P7) Y(P2+P6+P6) 

 

N320 G01 Z(P4) F(P5) 

N330 G00 Z(P3) 

N340 G00 X(P1+P7+P7) Y(P2+P6+P6) 

N350 G01 Z(P4) F(P5) 

N360 G00 Z(P3) 

% 
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10 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo provést studii a porovnání implementovaných cyklů řídících 

systémů Siemens a Beckhoff. Firma Siemens je v dnešní době špičkou v oblasti obráběcích 

strojů i řídících systémů, což je znát na propracovanosti a celkové snaze o zjednodušení 

vytváření programů.  Velké množství cyklů pro konvenční metody obrábění jako je frézování, 

vrtání či soustružení spolu s obsáhlou dávkou vstupních parametrů umožňuje programovat 

rychleji, přehledněji a snadněji, s přesným nastavením celého průběhu obrábění. Právě tyto 

vlastnosti činí ze systémů této firmy nejpoužívanější a nejznámější řídící systém.  

Naproti tomu firma Beckhoff sice nemá tak zvučné jméno, jako výše zmíněný Siemens, 

nabízí sice nižší počet implementovaných cyklů s menším počtem parametrů u konstrukčních 

prvků, které jsou složitější na plánování jednotlivých operací. Ovšem to se týká jenom 

některých cyklů, u kterých sice chybějící parametry mají svou přidanou hodnotu a dokáží 

v mnoha ohledech ještě více zefektivnit jejich použití, ale na použitelnost cyklu nemají takový 

vliv. Systém Beckhoff se snaží vytvořit snadné cykly s použitím jen těch základních parametrů, 

což by jistě ocenila spousta aplikacích, kde není nutné používat mnoho technologických operací 

a jednoduchost cyklů je na prvním místě. 

Tyto poznatky jasně napovídají, v čem tkví výhody či nevýhody jednotlivých řídících 

systémů a zároveň tak vypovídají o určení použití. Siemens je jednoduše profesionální řídící 

systém, který je ideální pro velkosériovou výrobu tvarově náročných součástí s různými 

konstrukčními prvky. Systém Beckhoff je vhodný pro výrobu tvarově méně složitějších 

součástí, které jsou opatřeny spíše základními konstrukčními prvky. 

V poslední části práce byly vytvořeny jednoduché makro programy, pro vrtání řady děr 

a vrtání děr na mřížce. Tyto makro programy představují pouze zjednodušení možných 

programů pro chybějící cykly u systému Beckhoff.  
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