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PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI W CELU PÓŹNIEJSZEGO UŻYCIA.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
WE…...……../…………..
PRODUCENT:
MachMaker
Jan Nawracaj
Jodłowa 483
39-225 Jodłowa
NAZWA I MODEL MASZYNY:
3-osiowa frezarka/ploter CNC
do metali i tworzyw sztucznych
MINIMILL3
NUMER SERYJNY MASZYNY:
……………………………………….
Maszyna spełnia wszystkie odpowiadające jej postanowienia dyrektywy:
2006/42/WE
OSOBA UPOWAŻNIONA
DO PRZYGOTOWANIA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:
Jan Nawracaj
Jodłowa 483
39-225 Jodłowa
Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

……………………………….……………
(Miejscowość, data)
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Deklarację sporządził:
Jan Nawracaj
….. ………………………………
(podpis)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
UE…...……../…………..
PRODUCENT:
MachMaker
Jan Nawracaj
Jodłowa 483
39-225 Jodłowa
NAZWA I MODEL MASZYNY:
3-osiowa frezarka/ ploter CNC
do metali i tworzyw sztucznych
MINIMILL3
NUMER SERYJNY MASZYNY:
……………………………………….
Maszyna spełnia wszystkie odpowiadające jej postanowienia dyrektywy:
2014/30/UE
2011/65/UE
2012/19/UE
OSOBA UPOWAŻNIONA
DO PRZYGOTOWANIA
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ:
Jan Nawracaj
Jodłowa 483
39-225 Jodłowa
Niniejsza deklaracja wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklarację sporządził:
Jan Nawracaj
……………………………….……………
(Miejscowość, data)
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….. ………………………………
(podpis)

Znaczenie symboli
Symbol

Znaczenie
Przeczytaj instrukcję obsługi przed pracą na maszynie!

Stosuj ochronniki słuchu podczas pracy na maszynie!

Stosuj okulary ochronne podczas pracy na maszynie!

Stosuj rękawice ochronne podczas pracy na maszynie!

UWAGA! Urządzenie elektryczne, napięcie niebezpieczne
dla życia i zdrowia!

UWAGA!
Wirujące
uszkodzenia ciała!

części,

niebezpieczeństwo

Nabyli Państwo wysokiej jakości zaawansowaną i wydajną maszynę. W celu
zachowania jej wieloletniej sprawności i wydajności należy przestrzegać zawartych
w niniejszej instrukcji zaleceń. Instrukcję należy przechowywać w celu późniejszego
użycia.
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Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
•

•

•

Maszyna nadaje się do zastosowania domowego oraz komercyjnego. Służy do obrabiania
metodą skrawania metali i tworzyw sztucznych o właściwościach pozwalających na obróbkę
skrawaniem przy doborze odpowiednich narzędzi i materiałów zawartych w sekcji:
Dozwolone narzędzia, materiały i oprzyrządowanie.
W ramach użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzegać
zalecanych przez producenta prawidłowych warunków pracy, obsługi, konserwacji i napraw
oraz instrukcji bezpieczeństwa.
Każde zastosowanie wykraczające poza wymieniony zakres użytkowania jest
niedozwolone! Za powstałe wskutek takiego działania uszkodzenia lub
niebezpieczeństwo odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Ryzyko resztkowe
Przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, stosując się do wszystkich obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa oraz zaleceń producenta mogą występować inne zagrożenia
i ryzyka:
• Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
• Zagrożenie uszkodzeniem ciała przez konstrukcję, wirujące i ruchome części,
narzędzia lub materiał
• Ponadto pomimo podjęcia niezbędnych środków zapobiegawczych, mogą
występować ukryte zagrożenia

Wskazówki bezpieczeństwa
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK, ABY CHRONIĆ
SIEBIE ORAZ INNYCH PRZEZ ZAGROŻENIAMI
•
•
•
•
•
•
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Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących w obszarze pracy przepisów
prawnych dotyczących zapobiegania wypadkom i przepisów bezpieczeństwa.
Podczas pracy stosować ochronniki słuchu, okulary ochronne oraz rękawice
ochronne.
Maszynę zainstalować i podłączyć zgodnie z instrukcją zawartą w sekcji Montaż
oraz instalacja maszyny.
Maszynę użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i ogrzewanym
w środowisku zgodnym z zaleceniami stosowania zawartymi w niniejszej instrukcji.
Dbać o dobre oświetlenie oraz bezpieczne i ergonomiczne stanowisko pracy dla
operatorów.
W miejscu pracy operator maszyny odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo swoje
i osób trzecich.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nie dopuszczać dzieci do maszyny.
Do obsługiwania maszyny dopuszcza się tylko osoby pełnoletnie, poczytalne
i w pełni świadome, przeszkolone zgodnie z informacją zawartą w sekcji Szkolenie
operatorów.
Maszynę używać wyłącznie zgodnie z zastosowaniem.
Używać tylko narzędzi i materiałów zalecanych przez producenta.
Nie dokonywać zmian w maszynie lub jej częściach.
Niezwłocznie wymienić/naprawić uszkodzone części maszyny.
Nie demontować ani nie modyfikować żadnych elementów bezpieczeństwa.
Nie dokonywać żadnych operacji manualnych podczas pracy maszyny.
Przed transportem, naprawą, konserwacją wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda
sieciowego oraz stosować się do zaleceń zawartych w sekcji Transport maszyny.

Podłączenie elektryczne gniazda zasilającego i zabezpieczeń oraz naprawy przyłącza
elektrycznego dokonywać może jedynie wykwalifikowany elektryk, z zachowaniem
lokalnych przepisów bezpieczeństwa.
Napraw części i podzespołów maszyny dokonywać może jedynie producent lub
wyznaczone przez niego jednostki.

Ogólny opis i przeznaczenie maszyny
MINIMILL3 to półprofesjonalna 3-osiowa frezarka/ ploter CNC do metali i tworzyw
sztucznych. Maszyna przeznaczona jest do automatycznej, półautomatycznej lub manualnej
obróbki skrawaniem z wykorzystaniem sterowania komputerowego. Elementy
konstrukcyjne maszyny wykonane są ze stali. MINIMILL3 to maszyna zbudowana
w technice z ruchomym stołem i ze stałą bramą, co daje maszynie większą sztywność.
Narzędzie skrawające (frez lub wiertło) montowane jest w uchwycie wrzeciona
napędzanego 3-fazowym silnikiem elektrycznym o mocy 1500W, mogącym rozwijać
prędkość obrotową do 24000 obrotów na minutę. Silnik elektrowrzeciona zasilany jest z
wbudowanego w sterownik maszyny falownika , a regulacja prędkości obrotowej silnika
odbywa się zdalnie za pomocą komend g-kodu. Silnik chłodzony jest cieczą, co skutkuje
cichą pracą oraz większą odpornością na zabrudzenia,
a cały układ chłodzenia wraz ze
zbiornikiem i pompą wbudowany jest w maszynę. Napędy osi ruchomych zrealizowane są
na silnikach krokowych. Zamiana momentu obrotowego silników na ruch osi X, Y, Z
odbywa się za pomocą śrub kulowych. Śruby kulowe zamontowane są poprzez bezluzowe
sprzęgła kłowe oraz zespół łożysk wzdłużnych
i poprzecznych z naprężeniem
wstępnym, co czyni układ napędowy wysoko sprawnym
i bezluzowym. Przesuw
wszystkich osi realizowany jest na prowadnicach typu H i tocznych wózkach liniowych z
naprężeniem wstępnym, co czyni układ bardzo sztywnym i odpornym na działanie sił
powstających podczas skrawania. Maszyna posiada zintegrowany układ chłodzenia
narzędzia skrawającego wraz z zabudową, odzyskiem i filtracją chłodziwa, dzięki czemu
maszyna może pracować w trybie przemysłowym bez potrzeby uzupełniania płynów
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eksploatacyjnych. MINIMILL3 to kompletne urządzenia które posiada w sobie wszystkie
funkcje potrzebne do pracy tego typu maszyny. Zintegrowany z maszyną zespół sterowania i
zasilania pozwala na uniknięcie konieczności budowania dodatkowych instalacji do pracy
maszyny. Maszyna po podłączeniu do zasilania AC 230V oraz komputera sterującego jest
gotowa do pracy. Maszyna przeznaczona jest do obróbki metali i tworzyw sztucznych.

Wymiary maszyny
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Parametry techniczne maszyny
Parametr

Wartość

Zasilanie

230VAC, 50Hz

Pobór mocy

1800W

Waga

85 kg

Wymiary

549mm x 690mm x 572mm

Moc wrzeciona

1500W

Prędkość obrotowa wrzeciona

24000rpm

Prędkość obróbki osi X

2000mm/min

Prędkość przejazdu osi X

2500mm/min

Prędkość obróbki osi Y

2000mm/min

Prędkość przejazdu osi Y

2500mm/min

Prędkość obróbki osi Z

1000mm/min

Prędkość przejazdu osi Z

1500mm/min

Wymiary stołu

240mm x 195mm

Wysokość uchwytu nad stołem

>= 105mm

Zakres obróbki

X(244mm) Y(194mm) Z(90mm)

Sterowanie

Komputer PC – port równoległy

Temperatura pracy

Od 0°C do +40°C

Temperatura przechowywania

Od -30°C do +80°C (po usunięciu
płynów
eksploatacyjnych,
wyczyszczeniu
i
osuszeniu
maszyny)

Wilgotność powietrza podczas pracy Nie więcej niż 60%
Objętość wody chłodzącej wrzeciono 5.3 l
Objętość chłodziwa
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5.3 l

Opisy i objaśnienia

Opis elementów maszyny - widok z przodu

Opis elementów maszyny - widok z tyłu
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Opis kierunków osi maszyny

Opis elementów komory zbiornikowej
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Stanowisko pracy
Maszyna przeznaczona jest do zainstalowania na stole warsztatowym. Stół powinien być
równy, wypoziomowany, sztywny i stabilny, mogący utrzymać maszynę o podanej wadze
+ waga płynów eksploatacyjnych oraz materiału i narzędzi. Za dobór i bezpieczeństwo stołu
nie odpowiada producent maszyny.
Stanowisko powinno być przygotowane w sposób wygodny i ergonomiczny dla operatora,
nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia operatora oraz osób trzecich. Stanowisko
powinno być umieszczone w pomieszczeniu zamkniętym o parametrach pracy zgodnych
z podanymi dla maszyny wartościami temperatury i wilgotności powietrza.
Operator maszyny może pracować w pozycji stojącej lub siedzącej. W zależności od wyboru
pozycji, należy dobrać wysokość stołu tak, aby operator miał dostęp do wszystkich
kluczowych elementów maszyny, a jednocześnie jego stanowisko pracy było ergonomiczne
i bezpieczne.
Stanowisko pracy powinno znajdować się w miejscu, gdzie roczna dawka promieniowania
jonizującego nie przekracza 1 mSv.
W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny nie należy wykonywać prac szlifierskich,
spawalniczych i innych operacji, w wyniku których powstają unoszące się w powietrzu
opiłki, kurz lub odpryski.
W bezpośrednim sąsiedztwie maszyny nie powinny znajdować się urządzenia wytwarzające
silne pole elektromagnetyczne lub magnetyczne, takie jak:
-spawarki, zasilacze i przetwornice dużej mocy
-silniki elektryczne dużej mocy
-nadajniki radiowe/telewizyjne
-kuchenki mikrofalowe
-urządzenia elektro-energetyczne, np. transformatory
-inne urządzenia generujące silne pole elektromagnetyczne
Dopuszczalne poziomy emisji elektromagnetycznej urządzeń zainstalowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny nie powinny przekraczać wartości zawartych
w normach:
-EN 61000-6-3
-EN 61000-6-4
Dopuszczone przez producenta urządzenia do użytkowania w bezpośrednim sąsiedztwie
z maszyną:
- komputer PC/Laptop
- telefon komórkowy
- elektroniczne urządzenia pomiarowe (np. suwmiarka, czujnik zegarowy)
- radioodbiornik FM
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- urządzenia warsztatowe (szlifierka, wiertarka itp.)
- inna maszyna MiniMill3
Wszystkie urządzenia pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie z maszyną powinny być
dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej i posiadać odpowiednie dla ich
typu/ rodzaju deklaracje zgodności.

Niedozwolone sposoby użytkowania
Wszystkie sposoby wykorzystania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem nie są
dozwolone! Wykorzystywanie maszyny w sposób niedozwolony może spowodować
uszkodzenie maszyny lub zagrożenia dla zdrowia i życia operatora oraz osób
przebywających w pobliżu maszyny!
-Niedozwolone jest stosowanie materiałów, narzędzi i oprzyrządowania niewymienionych
w sekcji Dozwolone narzędzia, materiały i oprzyrządowanie
-niedozwolone jest użytkowanie maszyny poza jej parametrami technicznymi
-niedozwolone jest stosowanie płynów eksploatacyjnych oraz środków konserwujących
niezgodnych z zaleconymi przez producenta
-niedozwolone jest uderzanie w elementy maszyny oraz materiał zamontowany na maszynie
-niedozwolone jest użytkowanie maszyny do celów niezgodnych z prawem obowiązującym
w kraju użytkowania.

Szkolenie operatorów
Każdy operator maszyny ma obowiązek zapoznania się z niniejszą instrukcją obsługi.
Dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi daje podstawową i niezbędną do
użytkowania wiedzę na temat obsługi maszyny.
Każdy operator maszyny powinien posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje
w dziedzinie komputerowego sterowania maszyną oraz w dziedzinie obróbki skrawaniem.
Dobór materiału, dobór narzędzia, parametrów obróbki oraz napisanie programu sterującego
leży po stronie operatora.
Za umiejętności operatora lub ich brak producent maszyny nie ponosi odpowiedzialności.

Środki ochrony indywidualnej
Każdy operator maszyny zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas
pracy. Obróbka skrawaniem powoduje wytwarzanie dużej ilości ostrych wiór, które
wyrzucane są z wirującego narzędzia z dużą siłą. Podczas skrawania przy dobraniu
nieoptymalnych parametrów lub przy złym zamocowaniu materiału może zdarzyć się, że
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narzędzia, materiał lub części maszyny z powodu drgań wpadną w wibracje, co
spowodować może wytworzenie nieprzyjemnego dla słuchu dźwięku.
Podczas pracy należy bezwzględnie stosować:
-rękawice ochronne
-okulary ochronne
-ochronniki słuchu.
Podczas zmiany narzędzia lub materiału, czynności konserwacyjnych oraz montażu narzędzi
i materiałów, należy stosować ubranie uniemożliwiające bezpośredni kontakt skóry
z wiórami, ostrym narzędziem lub ostrymi krawędziami obrabianego materiału.
Operator powinien zadbać, aby w pobliżu pracującej maszyny nie znajdowały się osoby nie
używające wymienionych wyżej środków ochrony indywidualnej.

Dozwolone narzędzia, materiały i oprzyrządowanie
Dozwolone narzędzia
Frezy oraz wiertła ze stali szybkotnącej lub węglika spiekanego, dobrane parametrami do
obrabianego materiału oraz uchwytu elektrowrzeciona.
Wszystkie narzędzia należy mocować wyłącznie za pomocą dedykowanych uchwytów
montażowych ER11.
Dozwolone materiały
-metale miękkie oraz ich stopy
-tworzywa sztuczne nadające się do obróbki skrawaniem
-stal (w przypadkach szczególnych*).
Wszystkie materiały obrabiane na maszynie muszą być niepalne lub trudno-palne. Materiał
musi cechować się zdolnością do tworzenia łatwo opadającego wióra bez tworzenia się pyłu
wiórowego podczas skrawania. Materiały drewniane i drewnopochodne nie mogą być
obrabiane na tej maszynie.
Dozwolone oprzyrządowanie
Dobór oprzyrządowania technologicznego leży po stronie operatora i/lub technologa.
Oprzyrządowanie należy dobrać tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia i życia
operatora oraz osób trzecich. Za szkody spowodowane błędnym doborem oprzyrządowania
odpowiada operator.
Dozwolone płyny eksploatacyjne i środki smarujące
-Płyn chłodzący elektrowrzeciono – woda destylowana
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-Płyn chłodząco-smarujący do narzędzia – roztwór woda destylowana + OLEJ EMULGOL
(emulsja chłodząco-smarująca stosowana przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa i metali
nieżelaznych oraz ich stopów)
-Smar do łożysk, nakrętek kulowych i wózków liniowych – smary według DIN 51825
KP2K o klasie konsystencji NGLI 2 według DIN 51818.
*Przypadkiem szczególnym może być np. konieczność planowania stołu maszyny.

Warunki stateczności
Podstawowym warunkiem zachowania stateczności maszyny jest jej prawidłowa instalacja
oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Utrata stateczności może występować na 3 sposoby:
-przewrócenie, upadek lub uślizg maszyny na stole
-zerwanie, wypadnięcie narzędzia skrawającego
-zerwanie, obluzowanie, wypadnięcie lub uślizg obrabianego materiału
W celu zachowania stateczności maszyny na stole należy zainstalować ją zgodnie
z instrukcją zawartą w punkcie Montaż oraz instalacja maszyny.
W celu zachowania stateczności narzędzia skrawającego należy zamontować go poprawnie
w uchwycie montażowym zgodnie z jego przeznaczeniem, według instrukcji montażu dla
danego narzędzia.
W celu zachowania stateczności materiału obrabianego należy dołożyć wszelkich starań,
aby materiał oraz elementy montażowe nie miały możliwości samoistnego obluzowania się,
np. pod wpływem drgań. Należy wyliczyć siły powstałe podczas obróbki i zamocować
materiał w taki sposób, aby żadna z sił towarzysząca danej obróbce nie była w stanie
wyprowadzić materiału ze statyczności.
Za prawidłową instalację maszyny na stole, instalację narzędzia i materiału w maszynie
odpowiada operator maszyny.

Transport maszyny
Transport maszyny dzielimy na transport wewnętrzny (wewnątrz jednego budynku)
i transport zewnętrzny (pomiędzy budynkami lub na większe odległości). Transport
wewnętrzny maszyny oraz pakowanie i rozpakowywanie do transportu zewnętrznego
powinno odbywać się za pomocą urządzenia dźwigowego. Urządzenie dźwigowe powinno
mieć możliwość udźwigu i przenoszenia ładunku o wadze min 150kg.
Urządzenie dźwigowe powinno posiadać wszelkie certyfikaty i badania wymagane
prawem w kraju, w którym jest wykorzystywane. Obsługa urządzenia dźwigowego
powinna posiadać uprawnienia do jego obsługi i być wyszkolona w tym zakresie. Za
dobór i obsługę urządzenia dźwigowego producent maszyny nie ponosi
odpowiedzialności.
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Przygotowanie do transportu wewnętrznego
-ustawić oś X w ok 1/3 odległości od lewej strony
-odłączyć maszynę od zasilania i odłączyć przewody od maszyny.
-opróżnić zbiorniki z płynów eksploatacyjnych i oczyścić maszynę z wiór i chłodziwa
-zabezpieczyć zbiorniki przed możliwością poruszania się podczas transportu
-wkręcić uchwyty na zawiesia.

Transport wewnętrzny
-zamocować do urządzenia dźwigowego na zawiesiach wszystkie 4 punkty podnoszenia
maszyny
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-Podnosić i opuszczać powoli i ostrożnie.
-Transportować powoli i ostrożnie, nie dopuszczając do kołysania się maszyny na
zawiesiach.
Pakowanie i zabezpieczenie
Przed pakowaniem wykonać czynności przedstawione w opisie Przygotowanie do
transportu wewnętrznego oraz Transport wewnętrzny.
-Podnieść maszynę i odkręcić 6 regulowanych nóżek

Za pomocą śrub i podkładek dostarczonych przez producenta przykręcić płytę transportową.
(Uwaga! Pomiędzy płytę a nakrętki podłożyć podkładki tak, aby dekle boczne komory
zbiornikowej nie dotykały płyty transportowej).

Odstawić maszynę i ofoliować
mechanicznymi oraz wilgocią).
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dokładnie

(zabezpieczenie

przed

uszkodzeniami

Skrzynię transportową dostarczoną przez producenta umieścić na pół-palecie 60cm x 80cm
i przykręcić ją w sposób solidny i trwały wkrętami do palety. W skrzyni transportowej
ułożyć na dnie 2cm warstwę styropianu.

Zamocować ponownie zawiesia i za pomocą urządzenia dźwigowego umieścić
zabezpieczoną maszynę na płycie transportowej w skrzyni transportowej.

Przykręcić płytę montażową do ścian skrzyni za pomocą 12 wkrętów do drewna (po 3 na
każdą ścianę) na wysokości ok 4.5cm od spodu skrzyni.
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Zabezpieczyć maszynę w skrzyni styropianem

Zamontować półkę i ułożyć na niej styropian. Przykręcić ją wkrętami przez ściany skrzyni.

Na półce ułożyć wszystkie dostarczone z maszyną akcesoria. Elementy zabezpieczyć folią.

Wypełnić folią (np. folią bąbelkową) pozostałą objętość skrzyni i zabezpieczyć z góry
styropianem.
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Zamontować dekiel i przykręcić go wkrętami do drewna na każdej ściance po 4-5 wkrętów.

Waga zapakowanej maszyny z akcesoriami wynosi ok. 140kg.
Maszynę transportować na wózku widłowym lub za pomocą urządzenia dźwigowego,
montując zawiesia pod spód palety.
W przypadku konieczności transportu za pomocą innych maszyn transportowych, skrzynię
zabezpieczyć i zamontować w sposób solidny do transportera. Za uszkodzenia powstałe
w transporcie producent nie ponosi odpowiedzialności.

Montaż oraz instalacja maszyny
Maszyna dostarczana jest przez producenta w drewnianej skrzyni transportowej
umieszczonej na pół-palecie 60cm x 80cm.
Przed rozpakowaniem skrzyni należy przygotować stanowisko dla maszyny i operatora.
Maszyna przeznaczona jest do montażu na stole. Minimalny wymiar blatu stołu dla samej
maszyny to 570mmx570mm lub dla montażu maszyny wraz z komputerem sterującym to
570mm*1000mm. W zależności od wyboru stanowiska siedzącego lub stojącego oraz
wzrostu i innych parametrów fizycznych operatora należy dobrać wysokość stołu pod
maszynę tak, aby zapewnić operatorowi ergonomiczne stanowisko pracy. Stół powinien być
sztywny i wytrzymały, mogący wytrzymać obciążenia znacznie większe niż sama waga
maszyny. Stół należy ustawić w docelowym miejscu użytkowania i dokładnie
wypoziomować. Do wyciągnięcia maszyny z ze skrzyni transportowej potrzebne jest
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urządzenie dźwigowe z zawiesiami. Urządzenie dźwigowe powinno mieć możliwość
udźwigu i przenoszenia ładunku o wadze do 150kg.
Urządzenie dźwigowe powinno posiadać wszelkie certyfikaty i badania wymagane
prawem w kraju, w którym jest wykorzystywane. Obsługa urządzenia dźwigowego
powinna posiadać uprawnienia do jego obsługi i być wyszkolona w tym zakresie. Za
dobór i obsługę urządzenia dźwigowego producent maszyny nie ponosi
odpowiedzialności.
Odkręcić wkręty mocujące dekiel górny skrzyni transportowej i zdjąć dekiel.

Wyciągnąć z półki wszystkie dostarczone z maszyną akcesoria i zdemontować półkę
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Usunąć zabezpieczenia styropianowe ze skrzyni, odkręcić wkręty dookoła skrzyni (na
wysokości ok 4.5cm od spodu) mocujące płytę transportową do ścian skrzyni.

Zamontować zawiesia urządzenia dźwigowego do haków transportowych maszyny
i wyciągnąć maszynę ze skrzyni.
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Odkręcić płytę transportową i w miejsca otworów wkręcić regulowane stopki (2 stopki
środkowe wkręcić do końca, 4 stopki skrajne wkręcić tylko na 1-2 zwoje gwintu tak, aby
maszyna stała na początku tylko na 4 skrajnych stopach)
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Usunąć folię z maszyny i ustawić maszynę na stole.

Odpiąć urządzenie dźwigowe i odkręcić uchwyty na zawiesia.
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Podnieść i wysunąć obydwie pompy

Otworzyć przednią pokrywę komory zbiornikowej. Wysunąć rynnę zbierającą chłodziwo
oraz obydwa zbiorniki. Wkręcając/wykręcając 4 skrajne stopki ustawić maszynę w pozycji
poziomej w 2 osiach (starannie wypoziomować maszynę, ma to później wpływ na
prawidłowe odprowadzanie chłodziwa).

Wypoziomowanie maszyny kontrolować na poziomicy wodnej umieszczonej z lewej strony
z tyłu (przy pompie wody chłodzącej wrzeciono).
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Po wypoziomowaniu dokręcić 2 środkowe nóżki tak, aby maszyna stała na stole
z jednakowym obciążeniem na wszystkich 6 nogach. Wsunąć zbiorniki i rynnę zbierającą
chłodziwo.
Lekko wysunąć zbiornik na wodę chłodzącą wrzeciono i napełnić go wodą destylowaną do
wysokość ok 1.5 cm od górnej krawędzi ścianki bocznej zbiornika (ok 5.3 litra).

Wsunąć wężyk powrotny wody chłodzącej do zbiornika i wsunąć zbiornik.
Wysunąć lekko zbiornik chłodziwa i napełnić go mieszanką wody destylowanej i emulsji do
sporządzania koncentratu chłodząco-smarującego, według zaleceń producenta, do
wysokości ok 1.5 cm od górnej krawędzi ścianki bocznej zbiornika (ok 5.3 litra).

Sprawdzić, czy rynna zbierająca chłodziwo wsunięta jest w taki sposób, aby otwory
zlewowe chłodziwa umiejscowione były nad zbiornikiem chłodziwa narzędzia.
UWAGA na odwrotne wsunięcie rynny, może to doprowadzić do zlewania chłodziwa
narzędzia do zbiornika wody chłodzącej elektrowrzeciono.
Wsunąć zbiornik i zamknąć dekiel komory zbiornikowej. Sprawdzić, czy wyłącznik główny
zasilania jest wyłączony oraz czy wyłącznik bezpieczeństwa jest jest w pozycji
wyciągniętej.
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Podłączyć przewody sterujące i zasilający do gniazd z tyłu skrzyni sterującej maszyny.

Podłączyć przewody sterujące do komputera sterującego a przewód zasilający do gniazda
zasilania AC.
UWAGA! Gniazdo zasilania AC musi być gniazdem w standardzie europejskim
z bolcem uziemiającym. Gniazdo powinno być zabezpieczone wyłącznikiem
nadmiarowo prądowym typu B o prądzie znamionowym 10A oraz wyłącznikiem
różnicowo- prądowym. Podłączenia elektrycznego gniazda i zabezpieczeń powinien
dokonać wykwalifikowany elektryk z zachowaniem wszelkich przepisów
bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju. Za nieprawidłowe wykonanie
instalacji zasilającej producent maszyny nie ponosi odpowiedzialności.
Skrzynia sterownicza maszyny posiada wymuszony obieg powietrza w celu zapewnienia
optymalnego chłodzenia układów sterowania. Na rysunku poniżej znajduje się schemat
cyrkulacji powietrza:

Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza poprzez pozostawienie przestrzeni na wylot
i wlot powietrza do skrzyni sterującej.
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Uruchomienie maszyny
Przed uruchomieniem maszyny należy podłączyć ją do źródła zasilania oraz do komputera
sterującego.
Komputer sterujący powinien być uruchomiony w momencie uruchomienia maszyny!
Podczas uruchamiania komputera, na jego portach sterujących mogą pojawiać się
różne stany (w zależności od użytego komputera). Aby nie dopuścić do przypadkowego
sterowania, w chwili uruchamiania komputera sterującego, maszyna musi być
wyłączona!
Sprawdź, czy wyłącznik bezpieczeństwa znajduje się w pozycji górnej (wyciśnięty).
Włącz zasilanie głównym włącznikiem zasilania. Uruchomione zasilanie maszyny wskazuje
dźwięk pracujących wentylatorów oraz oświetlenie w komorze obróbki.
UWAGA! Przed każdym uruchomieniem maszyny należy sprawdzić stan płynów
chłodzących. Przy pierwszym uruchomieniu oraz po dłuższym postoju należy
zweryfikować, czy podczas pracy wrzeciona występuje przepływ wody chłodzącej
wrzeciono. W przypadku braku przepływu, należy zweryfikować drożność przewodów
oraz ewentualnie zassać wodę wężykiem powrotnym wprowadzonym do zbiornika
wody.

Sterowanie maszyną
Sterowanie maszyną odbywa się w sposób komputerowy za pomocą portu równoległego
(LPT) w komputerze. Producent maszyny oferuje maszynę razem ze skonfigurowanym
i przygotowanym do pracy komputerem sterującym.
W przypadku zakupu maszyny bez komputera skonfigurowanego przez producenta,
producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie wynikające
z błędów w sterowaniu lub podłączeniu.
Na tylnej ścianie skrzyni sterującej maszyny znajdują się 2 gniazda sterowania opisane jako
LPT-KOMPUTER oraz USB-KOMPUTER.
Gniazdo USB-KOMPUTER służy do dostarczenia dla sterownika zasilania 5V do płyty
głównej sterującej.
Gniazdo LPT-KOMUTER służy do sterowania pracą maszyny (silniki, czujniki, wrzeciono).
Poniżej znajduje się opis gniazda na skrzyni sterującej i funkcje poszczególnych pinów.
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Pin Opis

Stan

1

PWM – prędkość wrzeciona

Zanegowany

2

Sygnał kroku silnika osi X

3

Sygnał kierunku silnika osi X

4

Sygnał kroku silnika osi Y

5

Sygnał kierunku silnika osi Y

6

Sygnał kroku silnika osi Z

7

Sygnał kierunku silnika osi Z

8

Nieużywany

9

Nieużywany

Zanegowany

Zanegowany

10 Wejście Awaryjny STOP
11 Wejście Sondowania
12 Obydwa limity X

Zanegowany

13 Obydwa limity Y

Zanegowany

14 Włączenie silników
15 Obydwa limity Z

Zanegowany

16 Nieużywany
17 Wrzeciono CW, pompy
Sterowanie pompami
Pompa wody chłodzącej oraz pompa chłodziwa uruchamiają się i wyłączają automatycznie
przy uruchomieniu wrzeciona. Pompa chłodziwa ma dodatkowo wyprowadzone sterowanie
przepływem oraz możliwość wyłączenia. Sterowanie przepływem chłodziwa wykonuje się
manualnie pokrętłem na panelu sterującym.
UWAGA! Układ chłodziwa nie jest układem ciśnieniowym. Należy ustawiać
minimalny przepływ chłodziwa, aby zapewnić chłodzenie narzędzia.
Sterowanie elektrowrzecionem
Sterowanie elektrowrzecionem realizowane jest programowo z komputera sterującego
odpowiednimi komendami g-kodu odpowiedzialnymi za uruchomienie wrzeciona CW,
wyłączenie wrzeciona oraz ustawienie jego prędkości obrotowej.
Sterowanie silnikami
Sterowanie silnikami odbywa się poprzez generowanie z programu sterującego sygnałów
kroku i kierunku na liniach portu równoległego LPT zgodnie z oznaczeniami w tabeli
wyżej.
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Odczyt czujników
Stan poszczególnych czujników odbywa się poprzez odczyt za pomocą programu
sterującego stanu wejść na liniach portu równoległego LPT zgodnie z oznaczeniami
w tabeli wyżej.

Czynności do wykonania po pierwszym uruchomieniu
Planowanie stołu
Maszyna wyposażona jest w stół teowy który na etapie produkcji skręcany jest z blach
stalowych. W celu uzyskania równej, płaskiej powierzchni stołu, po skręceniu na maszynie,
stół należy splanować- wykonać frezowanie powierzchni stołu na jednej wysokości tak, aby
uzyskać płaską powierzchnię. Dla uzyskania jak najlepszego efektu, planowanie powinno
się przeprowadzać na maszynie, na której stół pracuje już po kompletnym zmontowaniu.
Producent nie dokonuje tej operacji na etapie produkcji, należy wykonać ją samodzielnie.

Ograniczenie hałasu lub drgań
W celu ograniczenia hałasu emitowanego przez maszynę, należy zadbać, aby maszyna
umiejscowiona była na stabilnym podłożu, a materiał i narzędzia użyte do obróbki
zamontowane były na możliwie najkrótszym wysięgu. Należy dobrać również najbardziej
optymalne parametry obróbki.

Oddanie do użytku i eksploatacja maszyny
Maszyna nie podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.
Podstawą do oddania maszyny do użytku i eksploatacji jest wystawiona przez producenta
deklaracja zgodności UE oraz WE.

Sytuacje awaryjne
W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej należy zareagować jak najszybciej
wyłączając pracę maszyny – wciskając wyłącznik bezpieczeństwa.
Sytuacje awaryjne są sytuacjami losowymi, a więc zdarzyć się mogą podczas każdego
rodzaju czynności, żadnego niepokojącego objawu nie należy lekceważyć. Producent
dokłada wszelkich starań, aby maszyna była trwała i niezawodna. Jednak z różnych
powodów sytuacje awaryjne mogą wystąpić. Każda sytuacja budząca podejrzenia powinna
spowodować u operatora reakcję zatrzymania pracy maszyny i przeprowadzenie dogłębnej
analizy sytuacji. W przypadkach niewyjaśnionych należy zgłosić się do producenta.
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Możliwe do wystąpienia sytuacje awaryjne
Zdarzenie

Możliwa przyczyna

Maszyna zatrzymała się na Zabrudzenie
czujniku krańcowym pomimo wiórami
nie dojechania żadnej osi do
czujnika
Maszyna nie chce ruszyć

czujnika,

Sposób usunięcia awarii
np. Oczyścić czujniki

Niepodłączony kabel sterujący, Sprawdzić podłączenie kabli,
jedna z osi stoi na czujniku zweryfikować pozycję każdej
krańcowym
osi

Chłodziwo ma zbyt małe Zabrudzony
wlot
pompy
ciśnienie pomimo ustawienia chłodziwa,
mała
ilość
maksymalnego
chłodziwa,
zagięty
lub
niedrożny wężyk chłodziwa

Wyczyścić
wlot
pompy,
przefiltrować płyn, uzupełnić
prawidłową
ilość
płynu,
sprawdzić drożność przewodu
chłodziwa

Woda chłodząca wrzeciono nie Zabrudzony wlot pompy wody, Wyczyścić
wlot
pompy,
przepływa
mała ilość wody, zagięty lub uzupełnić prawidłową ilość
niedrożny wężyk wody
wody, sprawdzić drożność
przewodu wody
Maszyna nie uruchamia się Brak zasilania, wyłączony Sprawdzić
bezpiecznik,
pomimo włączenia zasilania bezpiecznik,
wciśnięty zasilanie oraz stan wyłącznika
włącznikiem głównym
wyłącznik bezpieczeństwa
bezpieczeństwa
Chłodziwo
maszyny

cieknie

spod Źle wsunięta pompa, zsunięty z
króćca/pęknięty
wąż,
źle
wsunięta rynna chłodziwa lub
zbiornik, zbyt duża ilość
chłodziwa, niewypoziomowana
maszyna na stole

Wyciągnąć i włożyć od nowa
pompę chłodziwa, sprawdzić
stan
węży,
sprawdzić
poprawność
wsunięcia
zbiorników i rynny, sprawdzić
czy jest prawidłowy stan
chłodziwa

Obsługiwanie maszyny
Uruchamianie maszyny
Przed uruchomieniem maszyny, upewnij się, że wszystkie klapy są zamknięte,
a w komorze obróbki nie znajdują się żadne zbędne części/narzędzia oraz czy
w pobliżu nie ma osób trzecich. Uwaga! W przypadku podłączenia maszyny do
komputera sterującego, należy najpierw uruchomić komputer, a dopiero po jego
pełnym uruchomieniu uruchomić maszynę. Należy sprawdzić, czy żaden z węży
chłodziwa oraz wody chłodzącej nie jest zagięty/załamany.
Aby uruchomić maszynę, należy podłączyć ją do źródła zasilania, sprawdzić czy wyłącznik
awaryjny nie jest wciśnięty i przełączyć główny włącznik zasilania w pozycję 1.
Uruchomienie maszyny sygnalizowane jest pojawieniem się oświetlenia w komorze
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obróbki, wyświetlenia wartości na panelu falownika oraz dźwiękiem pracujących
wentylatorów.

Otwieranie/zamykanie klapy komory obróbki
Otwieranie klapy komory obróbki dozwolone jest wyłącznie podczas wyłączonego
procesu obróbki (zatrzymane wrzeciono, zatrzymane chłodziwo, zatrzymane silniki).
W celu otwarcia klapy komory obróbki należy złapać za uchwyt na klapie i unieść ją do
góry aż do ogranicznika. Nie pozostawiamy klapy komory w połowie otwartej! Klapa
wyposażona jest w siłownik gazowy podtrzymujący klapę w 2 skrajnych pozycjach –
otwartej i zamkniętej.
W celu zamknięcia klapy komory obróbki należy złapać za uchwyt na klapie i opuścić
klapę w dół do pozycji zamkniętej.
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Otwieranie/ zamykanie klapy komory zbiornikowej
Maszyna posiada 2 klapy komory zbiornikowej- przednią i tylną. Dopuszcza się otwarcie
klapy komory zbiornikowej podczas pracy maszyny, np. celem weryfikacji ilości płynów
eksploatacyjnych lub stopnia zabrudzenia wiórami rynny i/lub chłodziwa.
W celu otwarcia klapy komory zbiornikowej należy wsunąć palce w podłużny
otwór/uchwyt w klapie i uchylić klapę w dół. Klapa utrzymywana jest w pozycji
zamkniętej za pomocą zatrzasków magnetycznych. Zamykanie klapy zbiornikowej odbywa
się w sposób analogiczny do otwierania, należy domknąć klapę aż do zatrzaśnięcia
zatrzasków magnetycznych.

Montaż/ zmiana narzędzia
Montażu/ zmiany narzędzia dokonuje operator maszyny.
UWAGA! Montażu/zmiany narzędzia dokonuje się często pomiędzy kolejnymi
etapami obróbki. Przed montażem/ zmianą narzędzia należy bezwzględnie zatrzymać
maszynę i upewnić się, że nie dojdzie do jej uruchomienia w wyniku działania dalszej
części programu sterującego. Jeśli to możliwe, przed wymianą narzędzia wyłącz
zasilanie maszyny. Zachowaj szczególną ostrożność, narzędzia frezarskie są bardzo
ostre!
Do wymiany narzędzia potrzebne są 2 klucze płaskie: 12 i 17.
Kluczem 12 należy zablokować wał wrzeciona a kluczem 17 należy odkręcić nakrętkę
blokującą zacisk narzędzia. Nakrętka posiada gwint prawoskrętny.
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Należy zmierzyć średnicę chwytu narzędzia, które montujemy i w nakrętce zamontować
odpowiedni zacisk. W celu wymiany zacisku, należy go mocno przechylić na bok
w zdemontowanej nakrętce.

Narzędzie montujemy wsuwając je od dołu w zacisk. UWAGA NA OSTRE CZĘŚCI
NARZĘDZIA!
Narzędzie należy zamontować na długość zgodną z zaleceniami producenta narzędzia.
Należy stosować minimalną długość wysunięcia narzędzia z uchwytu, która zapewni
oczekiwaną głębokość obróbki.

Uwaga! Podczas obróbki na gwint dostają się wióry oraz chłodziwo. W celu
zachowania długiego okresu sprawności maszyny, przed każdym przykręceniem
nakrętki blokującej zacisk narzędzia należy wyczyścić gwint na wale wrzeciona oraz
w nakrętce i nasmarować.
Po zamontowaniu narzędzia dokręcamy nakrętkę zacisku analogicznie jak przy odkręcaniu.
Nakrętkę należy dokręcić z minimalną siłą zapewniającą trwałe zamocowanie narzędzia
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w uchwycie. Siła dokręcania zależy od średnicy zacisku/ narzędzia. Operator powinien
dobrać siłę dokręcania tak, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zamocowanie narzędzia.

Montaż/ zmiana materiału
Montaż materiału do obróbki dokonuje się poprzez przykręcenie materiału do stołu
teowego bezpośrednio lub za pomocą oprzyrządowania technologicznego. Maszyna
wyposażona jest w stalowy stół teowy o 4 rowkach. Rowki zostały zaprojektowane tak, aby
nie wymagały do montażu specjalnego rodzaju śrub/ nakrętek. Do montażu wykorzystuje
się śruby M8 z łbem sześciokątnym (DIN 933), które wsuwa się w rowki stołu.

Podczas montażu materiału lub uchwytu na materiał należy zastosować maksymalną ilość
punktów montażowych jaka jest możliwa do zastosowania, która pozwoli na trwałe
zamocowanie. Za prawidłowy montaż materiału i/lub uchwytu na materiał odpowiada
operator. Przykładowy zestaw elementów montażowych znajduje się na fotografii poniżej
i dostarczany jest wraz z maszyną. Podczas montażu elementów niestandardowych należy
dobrać/ dorobić odpowiednie mocowania.
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Montażu materiału i/lub uchwytu na materiał dokonujemy według zaleceń technologa.
Przykładowy sposób montażu poliamidowego krążka za pomocą 3 śrub został
przedstawiony poniżej.

Ustawianie chłodziwa
Maszyna wyposażona jest w zamknięty układ chłodziwa z filtrowaniem przelewowym.
Ponieważ chłodziwo wytwarzane jest na bazie specjalnego oleju i wody, dzięki zawartości
właśnie wody, jego stan z upływem czasu może się zmniejszać, poprzez odparowanie
wody. Należy kontrolować poziom chłodziwa.
Maszyna wyposażona jest w elastyczny, przegubowy wąż chłodziwa z dyszą okrągłą.
Chłodziwo dostarczane jest do dyszy za pomocą zespołu pompy i wężyków. Na panelu
głównym znajduje się pokrętło regulacji przepływu chłodziwa. Regulacja chłodziwa polega
na:
-ustawieniu wężyka chłodziwa tak, aby prawidłowo dostarczał chłodziwo na roboczą część
narzędzia skrawającego
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-ustawieniu przepływu chłodziwa.
Ustawienie przepływu chłodziwa odbywa się poprzez regulację pokrętłem na panelu
sterującym maszyny.

Należy ustawić minimalny przepływ chłodziwa wymagany dla danego zastosowania.
Pompa chłodziwa uruchamia się automatycznie wraz z uruchomieniem wrzeciona.
W przypadku obróbki bez konieczności stosowania chłodziwa, należy wężyk chłodziwa
wygiąć ku górze, a pokrętło regulacji przepływu chłodziwa ustawić w skrajnej lewej
pozycji, do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia sygnalizującego całkowite
wyłączenie chłodziwa.
Sterowanie elektrowrzecionem
Uruchomienie elektrowrzeciona i regulacja jego prędkości odbywa się za pomocą
programu komputerowego sterującego maszyną. Służą do tego piny nr 1 i 17, szczegóły
w sekcji Sterowanie maszyną.
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Bazowanie materiału
W celu rozpoczęcia obróbki po zamocowaniu narzędzia i materiału oraz po przygotowaniu
programu obróbki, należy ustawić, w którym miejscu materiału znajduje się pozycja X, Y,
Z(0.0, 0.0, 0.0). Elementem zachowującym wartości pozycji w poszczególnych osiach jest
program komputerowy sterujący maszyną. Punktem 0.0 na osi Y najczęściej jest
najbardziej wysunięta w dół część narzędzia skrawającego, zaś wartością zerową w osi X
i Y jest miejsce, przez które przechodzi oś obrotu narzędzia. Bazowanie materiału odbywać
się może na wiele sposobów, zależy od kreatywności operatora oraz dostępnych mu
narzędzi pomiarowych. Jednym z najbardziej popularnych sposobów bazowania nie
wymagającym posiadania zaplecza pomiarowego jest sposób na tzw. karteczkę.
Należy przygotować fragment karki cienkiego papieru – standardowo o grubości około
0.1mm.
Bazowanie materiału w osi Z
Należy wyznaczyć miejsce materiału które chcemy ustawić jako pozycja 0.0 w osi Z
i naprowadzić narzędzie w osi X i Y bezpośrednio nad to miejsce. Ustawić niską wartość
prędkości przejazdu (np. 1-5mm/min – dobrać indywidualnie do zdolności refleksyjnych
operatora tak, aby był w stanie szybko zatrzymać ruch, aby narzędzie nie przemieściło się
więcej niż grubość karteczki od chwili jej zablokowania). Pomiędzy narzędzie a materiał
wsunąć karteczkę i obniżać narzędzie z tą prędkością, stopniowo sprawdzając, czy
karteczka się swobodnie przesuwa. W chwili zablokowania karteczki zatrzymać obniżanie
i ustawić wartość 0.1 na osi Z.

Podnieść narzędzie do góry.
Bazowanie materiału w osi Y
Należy wyznaczyć miejsce materiału, które chcemy ustawić jako pozycja 0.0 w osi Y
i naprowadzić narzędzie tak, aby można było dosunąć narzędzie w osi Y do punktu na
materiale które ma być ustawione na wartość 0.0. Ustawić niską wartość prędkości
przejazdu (np. 1-5mm/min – dobrać indywidualnie do zdolności refleksyjnych operatora
tak aby był w stanie szybko zatrzymać ruch, aby narzędzie nie przemieściło się więcej niż
grubość karteczki od chwili jej zablokowania). Pomiędzy narzędzie a materiał wsunąć
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karteczkę i przesuwać narzędzie w osi Y z tą prędkością stopniowo sprawdzając, czy
karteczka się swobodnie przesuwa. W chwili zablokowania karteczki zatrzymać
przesuwanie i ustawić wartość 0.0 na osi Y.

Odsunąć narzędzie od materiału.
Podnieść narzędzie nad materiał, ustawić w osi Y wartość pozycji równą połowie średnicy
narzędzia, czyli jak dla przykładu powyżej frez 4mm, ustawiamy wartość pozycji w osi Y
równą 2.1mm. Po dojechaniu do tej pozycji ustawić wartość 0.0 na osi Y. Po tej operacji oś
obrotu narzędzia wypada nad skrajnym dolnym położeniem materiału w osi Y.
Bazowanie materiału w osi X
Bazowanie materiału w osi X dokonać w analogiczny sposób jak w osi Y, przesunięć
dokonywać w osi X.
Pomiar długości narzędzia
Maszyna wyposażona została w czujnik długości narzędzia. Czujnik na stałe podłączony
jest do skrzyni sterującej i domyślnie nie jest wprowadzony do komory obróbki, ponieważ
miejsce jego zamocowania zależy od operatora i dostępnej podczas aktualnej obróbki
przestrzeni na stole maszyny. W celu użycia czujnika długości narzędzia należy
wprowadzić go do komory obróbki pod pokrywą albo poprzez górne otwory w komorze
obróbki. Czujnik należy zamontować na stole w miejscu, w którym oczekuje tego program
sterujący. Podczas pomiaru należy podłączyć do mierzonego narzędzia przewód czujnika
zakończony zaciskiem krokodylkowym. Pomiar odbywa się poprzez dotknięcie mierzonym
narzędziem powierzchni czujnika. Za realizację procedury pomiaru odpowiada program
sterujący maszyną.

38

Powrót z pozycji krańcowej
Maszyna wyposażona jest w 3 czujniki pozycji krańcowych, aby zabezpieczyć przed
dojechaniem do skrajnych pozycji każdej z osi. Podczas wjechania na skrajną pozycję,
czujnik aktywuje się, a program sterujący, który obsługuje maszynę, powinien zareagować
zatrzymaniem ruchu maszyny. Po zatrzymaniu maszyny na pozycji krańcowej, należy
zlokalizować która oś znalazła się w tej pozycji i czy jest to pozycja dolna/górna (Z),
prawa/lewa(X), przednia/tylna(Y). Przebywanie osi na pozycji krańcowej sygnalizuje
również świecąca się dioda na czujniku.
Większość programów sterujących podczas wykrycia pozycji krańcowej nie pozwala na
wykonanie ruchu w sposób zdalny, tak więc powrót z pozycji krańcowej należy dokonać
w sposób manualny, poprzez przekręcenie odpowiedniego sprzęgła śruby napędowej osi,
która znalazła się w pozycji krańcowej w taki sposób, aby oś wróciła w nominalny zakres
pracy. Wyjazd z pozycji krańcowej należy weryfikować zgaśnięciem diody na czujniku.

Wyłączanie awaryjne
Podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej należy nacisnąć wyłącznik bezpieczeństwa.
Aby dezaktywować wyłącznik bezpieczeństwa należy przekręcić go zgodnie
z oznaczeniami, wyłącznik sam powróci do pozycji załączonej.
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Wyłączanie maszyny
W celu wyłączenia maszyny należy ustawić główny włącznik zasilania w pozycji 0.
Maszynę zawsze należy wyłączać przed wyłączeniem komputera sterującego.

Regulacja i konserwacja maszyny
Maszyna dostarczona przez producenta jest gotowa do pracy. Przed pierwszym
uruchomieniem jest ustawiona i nasmarowana. Aby zachować jak najdłużej pełną sprawność
maszyny wymagana jest jej regularna konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta.
Niedotrzymanie terminów konserwacji lub używanie środków konserwacyjnych
niedopuszczonych przez producenta może spowodować uszkodzenie lub przedwczesne
zużycie maszyny. Roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane w przypadku wykrycia
nieprawidłowości w prowadzeniu konserwacji.
Smarowanie
Wszystkie elementy przeniesienia napędu maszyny są elementami tocznymi. Każdy z tych
elementów do poprawnej pracy wymaga prawidłowego smarowania. Maszyna wyposażona
jest w:
-12 tocznych wózków liniowych
-3 toczne nakrętki
-3 zespoły łożysk oporowych,
a więc posiada łącznie 18 punktów smarowania.
Producent wraz z maszyną dostarcza smarownicę ciśnieniową z końcówką stożkową
niezbędną do wykonania smarowania. Smarowanie należy powtarzać regularnie
w zależności od stopnia używania maszyny. Producent zaleca powtórzenie pełnego cyklu
smarowania po każdych kolejnych 100 godzinach pracy maszyny.
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Wskazanie punktów smarowania:
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1,3 -Smarowniczki przednich wózków stołu
4,5 -Smarowniczki tylnych wózków stołu
2 Smarowniczka nakrętki napędowej stołu
6 -Smarowniczka zespołu łożysk oporowych napędu stołu
7, 8 -Smarowniczki prawych wózków osi X
9, 10 -Smarowniczki lewych wózków osi X
11 -Smarowniczka zespołu łożysk oporowych napędu osi X
12 -Smarowniczka nakrętki napędowej osi X
13,14 -Smarowniczki dolnych wózków osi Z
15,16 -Smarowniczka górnych wózków osi Z
17 -Smarowniczka zespołu łożysk oporowych napędu osi Z
18 -Smarowniczka nakrętki napędowej osi Z
Do smarowania każdego punktu smarowniczego należy tak ustawić poszczególne elementy
ruchome maszyny, aby uzyskać jak najłatwiejszy dostęp do tych części. Przed
przystąpieniem do smarowania, BEZWZGLĘDNIE WYŁĄCZYĆ ZASILANIE
MASZYNY!
Ze względu na różny stopień trudności dostępu do niektórych punktów smarowniczych,
producent dostarcza smarownicę ciśnieniową wyposażoną w elastyczny wężyk i końcówkę
stożkową. Końcówkę należy wycelować w kulkę blokującą w danej smarowniczce i mocno
docisnąć. Wprowadzić niewielką ilość smaru do elementu smarowanego (maksymalnie 1
dociśnięcie pompą smarownicy). Oczyścić smar, który wypłynął.
UWAGA! Należy stosować wyłącznie smarownicę dostarczoną przez producenta. Nie
zaleca się stosowania końcówek smarownicy z automatycznym zatrzaskiem, gdyż
zdejmowanie końcówki ze smarowniczek umieszczonych w plastikowych korpusach
wózków liniowych grozi wyrwaniem ich z wózków.
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Czyszczenie z wiór i osadów
Operator maszyny zobowiązany jest do dbania o to, aby na maszynie nie zalegała nadmierna
ilość wiór. Producent maszyny dostarcza pędzel i łopatkę służące do usuwania wiór
z komory obróbki. Po każdej wykonanej operacji należy zweryfikować, czy powstałe
podczas obróbki wióra nie zalegają i nie uniemożliwiają ruchu jakiejkolwiek części
maszyny. Należy zadbać, aby poziom wiór nie dostawał do wysokości dolnej części wózków
liniowych stołu, aby wióra nie mogły dostać się na prowadnice pod uszczelnienia wózków.
Należy również dbać, aby wióra nie dostały się na nakrętkę śruby kulowej stołu oraz na
samą śrubę.
Maszyna wyposażona jest w osłonę śruby, aby wióra i chłodziwo podczas obróbki nie
spadały na śrubę. Jednak w przypadku nagromadzenia się nadmiernej ilości wiór mogą one
dostać się na śrubę i spowodować jej przedwczesne zużycie.
Zabrania się używania sprężonego powietrza do usuwania wiór i zabrudzeń wewnątrz
komory obróbki. Wyrzucane z dużym ciśnieniem wióra stwarzają zagrożenie dla
operatora oraz mogą dostawać się pod osłony śrub i wózków.
Operator zobowiązany jest do kontroli zalegania wiór oraz ich usuwania w komorze obróbki
oraz w rynnie zbierającej chłodziwo. W przypadku stwierdzenia dostania się dużej ilości
wiór z rynny zbierającej chłodziwo do zbiornika chłodziwa, należy płyn przelać przez
drobne sito, oczyścić zbiornik oraz siatkę filtrującą na pompie chłodziwa.
Wymiana płynów eksploatacyjnych
Producent zaleca profilaktyczną wymianę chłodziwa oraz wody chłodzącej co 6 miesięcy.
W przypadku stwierdzenia pojawienia się w wodzie chłodzącej niepokojących zmian
zabarwienia lub zmętnienia należy ją bezwzględnie wymienić, a układ przepłukać przed
nalaniem nowego płynu.
W przypadku stwierdzenia występowania niepokojących zmian na chłodziwie,
nieprzyjemnego zapachu lub zmiany zabarwienia i/lub konsystencji należy go niezwłocznie
wymienić, a układ przepłukać przed nalaniem nowego płynu.
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Części zamienne
Źródłem zaopatrzenia w części zamienne w okresie gwarancyjnym jest producent lub
sprzedawca.
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Część

Nr zamówienia

Czujnik osi X, Y, Z

MM30001

Czujnik wysokości narzędzia

MM30002

Elektrowrzeciono

MM30003

Silnik osi X, Y, Z

MM30004

Wózek liniowy osi X, Y, Z

MM30005

Prowadnica osi X, Y

MM30006

Prowadnica osi Z

MM30007

Śruba kulowa z nakrętką do osi X, Y

MM30008

Śruba kulowa z nakrętką do osi Z

MM30009

Łożysko napędowe śruby kulowej osi X, Y, Z

MM30010

Łożysko końcowe śruby kulowej osi X, Y, Z

MM30012

Lampa oświetleniowa

MM30013

Sprzęgło napędowe osi X, Y, Z

MM30014

Pompa Wody i Pompa Chłodziwa

MM30015

Regulator obrotów Pompy Wody i Pompy Chłodziwa

MM30016

Sterownik silnika osi X, Y, Z

MM30017

Płyta główna

MM30018

Zasilacz

MM30019

Wentylator

MM30020

Falownik wrzeciona

MM30021

Gniazdo bezpiecznika

MM30021

Bezpiecznik

MM30022

Gniazdo zasilania

MM30023

Gniazdo/wtyk silnika krokowego

MM30024

Wtyk kabla elektrowrzeciona

MM30025

Prowadnik kablowy Pionowy

MM30026

Prowadnik kablowy poziomy

MM30027

Elastyczny wąż chłodziwa

MM30028

Wąż Chłodziwa narzędzia

MM30029

Wąż Pompa-Wrzeciono

MM30030

Wąż: Wrzeciono-zbiornik

MM30031

Włącznik główny zasilania

MM30032

Wyłącznik bezpieczeństwa

MM30033

Kabel zasilający

MM30034

Kabel sterujący

MM30035

Kabel USB

MM30036

Dławnica przewodów grubych

MM30037

Dławnica przewodów cienkich

MM30038

Zabezpieczenie końcowe śruby kulowej

MM30039

Zabezpieczenie śrubowe śruby kulowej

MM30040

Zbierak chłodziwa

MM30041

Zbiornik chłodziwa/wody

MM30042

Uchwyt pokrywy

MM30043

Zestaw okablowania zasilającego/sterującego

MM30044

Dekiel dolny boczny

MM30045

Dekiel dolny przód/tył

MM30046

Siłownik klapy

MM30047

Dekiel śruby kulowej długi

MM30048

Dekiel śruby kulowej krótki

MM30049

Pokrywa przednia

MM30050

Szyba pokrywy przedniej

MM30051

Szyba boczna

MM30052

Dekiel boczny skrzyni elektroniki

MM30053

Dekiel przedni skrzyni elektroniki

MM30054

Dekiel górny skrzyni elektroniki

MM30055

Dekiel tylny skrzyni elektroniki

MM30056

Dekiel dolny skrzyni elektroniki

MM30057

Płyta elektroniki

MM30058

Emisja hałasu
Maksymalny poziom emitowanego hałasu wynosi ok. 76dBA (pomiar pracy sterownika,
pracującego na najwyższych obrotach elektrowrzeciona oraz napędów osi z maksymalną
i średnią prędkością posuwu).
Całkowity szczytowy poziom emitowanego hałasu zależał będzie od rodzaju wykonywanej
operacji, parametrów obróbki, narzędzia i materiału oraz sposobu ich zamocowania, a nawet
pomieszczenia, w jakim się znajduje maszyna.
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Emisja promieniowania
Maszyna nie wytwarza niebezpiecznego dla zdrowia i życia promieniowania.

Utylizacja zużytej maszyny lub jej części
Maszynę lub części maszyny przeznaczone do utylizacji należy utylizować zgodnie
z obowiązującymi w danym kraju przepisami w tym zakresie.
Producent deklaruje możliwość nieodpłatnego przyjęcia maszyny przeznaczonej do
utylizacji.

Gwarancja
Producent gwarantuje prawidłową pracę maszyny na okres 12 miesięcy od daty wystawienia
rachunku/faktury. Dokumentem uprawniającym do roszczeń gwarancyjnych jest
niezniszczony, czytelny i nie budzący podejrzeń rachunek/faktura z datą wystawienia.
Gwarancja obejmuje niemechaniczne uszkodzenia powstałe wskutek wady fabrycznej lub
błędów montażowych z winy producenta.
Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania, naturalnego zużycia lub
uszkodzenia transportowe nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku stosowania oryginalnych części, montażu
i użytkowaniu zgodnie z instrukcją, wykonywaniu prawidłowej konserwacji i serwisu
maszyny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, służących wdrażaniu postępu
technicznego.
Naprawy gwarancyjne wykonywane są w zakładzie producenta. W przypadku zlecenia
naprawy gwarancyjnej innej firmie wymagana jest wyraźna zgoda producenta. W celu
wykonania naprawy, należy zgłosić na adres e-mail, pocztowy lub telefoniczny producenta
akcję serwisową i po uzgodnieniu z producentem formy wysyłki, urządzenie należy
oczyścić, skompletować i zapakować do oryginalnej skrzyni transportowej (zgodnie
z informacjami o transporcie zawartymi w sekcji Transport maszyny). Wysłać zgodnie
z zaleceniami producenta.
Maszyna zdekompletowana, uszkodzona, ze zdjętymi/ uszkodzonymi plombami, ze śladami
rozkręcania
lub
innej
niedozwolonej
ingerencji
użytkownika,
dostarczona
w nieprawidłowym opakowaniu i formie nie podlega naprawie gwarancyjnej.
W przypadku stwierdzenia nieczytelności, braku lub uszkodzenia tabliczki znamionowej
urządzenia oraz wystąpienia podejrzenia jej podmiany z innym urządzeniem lub
podrobienia, gwarancja nie będzie uwzględniana.
W przypadku uznania gwarancji producenta, koszty transportu na serwis oraz do
użytkownika ponosi producent.
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W przypadku przysłania maszyny na serwis bez uzgodnienia formy i rodzaju przesyłki
z producentem, koszty przesyłki ponosi użytkownik.
W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków gwarancji przez użytkownika, koszty
transportu do punktu serwisowego oraz do użytkownika ponosi użytkownik.
W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków gwarancji przez użytkownika,
możliwa jest naprawa maszyny przez producenta na warunkach producenta, na koszt
użytkownika.
W przypadku stwierdzenia, że maszyna przysłana na serwis nie posiada wad i/lub uszkodzeń
opisywanych w zgłoszeniu serwisowym przez użytkownika, koszty transportu na serwis
oraz do użytkownika ponosi użytkownik.
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Karta gwarancyjna
Model: MiniMill3
Seria: …………………………………………………………………………………………………..
Data zakończenia okresu gwarancji: …………………………………………………………………
Historia gwarancyjna:
Data przyjęcia:…………………………………………………………………………………………
Diagnoza:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Naprawa:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data zwrotu:…………………………………………………………………………………………...
Nowa data zakończenia okresu Gwarancji:...…………………………………………………………

…………..…………………………………..
Naprawy dokonał: (Data, Podpis)
Data przyjęcia:…………………………………………………………………………………………
Diagnoza:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Naprawa:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data zwrotu:…………………………………………………………………………………………...
Nowa data zakończenia okresu Gwarancji:...…………………………………………………………

…………..…………………………………..
Naprawy dokonał: (Data, Podpis)
Data przyjęcia:…………………………………………………………………………………………
Diagnoza:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Naprawa:……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data zwrotu:…………………………………………………………………………………………...
Nowa data zakończenia okresu Gwarancji:...…………………………………………………………
…………..…………………………………..
Naprawy dokonał: (Data, Podpis)
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