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Cele ogólne:  

 zrozumienie cyklu obróbkowego G71 typu I i typu II,  

 umiejętne wykorzystanie cyklu w praktyce na tokarce CNC Haas ST-20y 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 Stosuje cykl G71 w programie obróbkowym, 

 Potrafi dobrać właściwe narzędzia obróbkowe zależnie od rodzaju 
obrabianego materiału, 

 Potrafi dobrać płytkę narzędziową zależnie od kształtu obrabianej powierzchni, 

 Potrafi dobrać parametry obróbki: szybkość skrawania, głębokość skrawania 
oraz odpowiednia wartość posuwu, 

 Potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy kątami płytki narzędziowej i jak się to 
przekłada na ich dobór, 

 Potrafi rozróżnić typ I cyklu od typu II, 

 Potrafi stosować właściwe funkcje programowania, 

 Określa parametry występujące w cyklu G71,  

 Potrafi napisać ciąg konturowy gotowej części, 

 Potrafi utworzyć nowy program, 

 Potrafi określić funkcje narzędziowe, 

 Potrafi wskazać punkt wymiany narzędzia, 

 Potrafi określić punkt bazowy przedmiotu obrabianego, 

Metody pracy: 

 Pogadanka, 

 Dyskusja, 

 Wykład (opis, opowiadanie), 



 Pokaz, 

 Metoda zajęć praktycznych, 
 
 

Formy pracy: 

  praca z grupą uczniów (online), 

  praca indywidualna ucznia, 

 

Środki dydaktyczne: 

 platforma Teams 

 instrukcja obsługi i programowania tokarki HAAS ST20-y, 

 program ESPRIT CAM, 

 rysunki wykonane w programie AUTOCAD – plik płaski, 

 rysunki wykonane w programie SOLID EDGE – plik bryłowy, 

 narzędzia obróbkowe noże tokarskie, 

 zasoby multimedialne: https://www.youtube.com/watch?v=0_GiMspK0pc 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

 Logowanie się uczniów do spotkania za pośrednictwem aplikacji Microsoft 
Teams. 

 Sprawdzenie obecności, 

 Określenie celu zajęć, 

 Wprowadzenie do tematu, 

 Rozwiązanie problemu obróbki z wykorzystaniem cyklu G71, symulator 
maszyny. 

 Esprit CAM – prezentacja obróbki i wygenerowanego kodu NC. 

 Prezentacja materiału Video dotyczącego cyklu G71. 
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