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Wprowadzenie 

TopSolid'WoodCam umożliwia płynne przejście z etapu projektowania mebli do etapu ich produkcji. Pozwala na 
uniknięcie licznych błędów i skraca czas pracy. 

TopSolid'WoodCam  podsiada pełną integrację CAD/CAM. Istnieje możliwość dostosowania oprogramowania do 
posiadanego parku maszynowego (modułowość).  TopSolid'WoodCam posiada moduły CAM 2,5D (frezowanie, 
wiercenie, sterowanie agregatami, ssawkami, cięcie piłą) CAM 3D (płynne 3 – osiowe frezowanie, rzeźbienia, 
obróbka kształtowa), CAM 5D (płynne 4– i 5 – osiowe frezowanie).  

TopSolid'WoodCam umożliwia wyświetlanie pełnego modelu maszyny wraz z kinematyką i pozwala na podgląd 
symulacji jej pracy.  

Wszystkie dane techniczne są spójne i doskonale zarządzane przez TopSolid'Wood i TopSolid'WoodCam. 

Ten podręcznik pozwoli na opanowanie obróbki 2,5D za pomocą oprogramowania TopSolid'WoodCam. 

Ćwiczenia zawarte  tym podręczniku pozwolą na: skonfigurowanie szablonu maszyny, ręczne lub automatyczne 
obrabianie różnych rodzajów części, a także dostosowanie domyślnych ustawień swoich operacji.  

Plik TopSolid'WoodCam  

Pliki TopSolid'WoodCam posiadają rozszerzenie *.wod 
Rozszerzenie plików ISO, używanych przez maszynę zależy od samej maszyny.  

Interfejs TopSolid'WoodCam 

Graficzny interfejs TopSolid'WoodCam jest bardzo podobny do interfejsu TopSolid'Wood. 
Każdy dokument zawiera szablon maszyny, na którym skonfigurowane są wszystkie narzędzia i ustawienia 
dotyczące obróbki.  
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Szablon maszyny i narzędzi 

W pierwszej części podręcznika można dowiedzieć się jak dopasować ustawienia i skonfigurować maszynę, a także 
zapisać szablon maszyny. Pozwoli to na używanie tych samych ustawień maszyny podczas tworzenia nowych 
dokumentów TopSolid’WoodCam. 
 

- Zarządzanie narzędziami: tworzenie, modyfikacja, usuwanie, montaż, punkt sterujący ścieżką narzędzia, 
parametry skrawania  

- Zarządzanie agregatem: dodawanie, konfigurowanie i usuwanie agregatu 
- Konfiguracja szablonu maszyny 
- Zapisanie szablonu maszyny 
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Nowy szablon maszyny  

Tworzenie nowego dokumentu TopSolid'WoodCam 

• Utwórz nowy document TopSolid'WoodCam  . 

• Kliknij przycisk  aby wyświetlić zaawansowane ustawienia i wybierz standardowy szablon 
TopSolid'WoodCam 3X Szyny i ssawki. 

• Zatwierdź swój wybór, naciskając OK. 

Zarządzanie narzędziami 

Tworzenie narzędzi 

• Uruchom funkcję Narzędzia   , aby otworzyć magazyn narzędzi maszyny. 

• Wybierz jednostki - TP1, a następnie wybierz rodzinę narzędzi FREZY i rodzaj narzędzia FREZ PALCOWY z list 
rozwijanych w zakładce wybór narzędzia.  

 

• Kliknij ikonę  Kreacja/Modyfikacja. Otworzy się nowe okno, umożliwiające zdefiniowanie narzędzia.  
 

• Wprowadź następujące parametry narzędzia, które ma zostać utworzone: 

- Średnica narzędzia (D): 20mm 
- Długość robocza (L): 55mm 
- Średnica uchwytu narzędzia (D1): 20mm 
- Kierunek narzędzia: Prawy 
- Ilość ostrzy: 4 
- Materiał narzędziowy: Diamond polycristallin (DP) 
- Funkcje maszynowe: obróbka zgrubna,  

półwykańczająca i wykańczająca.  
- Wewnętrzna nazwa: Ø20mm calibration milling cutter 

 
 
 
 

• Po wprowadzeniu wartości, kliknij Zachowaj u dołu okna, aby narzędzie zostało zapisane w bazie danych.  
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• Utwórz listę narzędzi wymienionych w załączniku: Annex: List of tools, w taki sam sposób, jak wyżej 
przedstawione narzędzie (rodzina i typ narzędzia mogą się różnić).  

 
Uwaga: Wewnętrzna nazwa służy do rozróżniania narzędzi. Należy jednak zwrócić uwagę, aby nie używać nazwy 
BIESSE. Odwołanie to jest używane do wywoływania narzędzi.  

Automatyczne tworzenie frezu profilowego 

• Kliknij na ikonę Automatyczne utworzenie frezu profilowego  , co spowoduje otwarcie nowego okna. 

• Wybierz standard TopSolid'Wood, a następnie wybierz z listy  Frezy profilowe Typ 1, Typ 2 and Typ 3. 

• Kliknij Utwórz narzędzia  . Narzędzia są tworzone w lokalizacji, która jest określona powyżej okna 
wyświetlającego utworzone narzędzia.  

 

• Zatwierdź, naciskając OK. 

Uwaga: Jeżeli chcesz utworzyć inny wariant narzędzia (narzędzie odwrócone, narzędzie odwracalne), utwórz 
narzędzia ręcznie (instrukcja poniżej). W przypadku maszyny BIESSE należy podać numer referencyjny maszyny 
swoich narzędzi do profilowania. Odwołanie to jest używane do wywoływania narzędzia na maszynie.   

Ręczne tworzenie narzędzia profilowego 

Ręczne tworzenie narzędzia profilowego jest możliwe po wcześniejszym umieszczeniu części na maszynie.  

• Kliknij OK w dolnej części okna, aby wyjść z magazynu narzędzi.  

• Następnie wykonaj funkcję pozycjonowania części – Ustaw część  , aby umieścić część na maszynie. 

• Naciśnij Otwórz dokument, aby otworzyć plik: 01 - Quarter Circle Tool Creation.top. 

• Z rozwijanej listy wybierz Position 1. Kliknij OK, aby potwierdzić swój wybór. 

• Jeżeli to konieczne, to zmień orientację części, używając przycisku Next, a następnie zatwierdź, naciskając OK. 

• Po umieszczeniu części na maszynie , ponownie użyj funkcji   i wybierz rodzinę jako FREZY i FREZ SPECJALNY 
z rozwijanej listy.  

• Naciśnij funkcję Kreacja/Modyfikacja . 

• Kliknij przycisk Utwórz automatycznie, znajdujący się u dołu okna.  

• Następnie zaznacz Referencyjną operację frezowania profilowego, do której użyty zostanie frez specjalny. 
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TopSolid'WoodCam automatycznie wprowadza parametry narzędzia zgodnie z definicją, która została utworzona 
w TopSolid'Wood. 

 

• Wprowadź następujące parametry: 

- Ilość ostrzy: 2 
- Kierunek narzędzia: Prawy 
- Materiał narzędzia: Carbide of tungsten (Hw) 
- Funkcje maszynowe: Obróbka zgrubna, półwykańczająca, wykańczająca. 
- Odniesienie na maszynie: 10mm quarter circle 

• Kliknij Zachowaj.  
 

• Powtórz poprzednie kroki, po wcześniejszym otworzeniu pliku 02 - Chamfer Tool Creation.top i wprowadź 
następujące parametry: 

- Ilość ostrzy: 2 
- Kierunek narzędzia: Prawy 
- Materiał narzędziowy: Carbide of tungsten (Hw) 
- Funkcje maszynowe: Obróbka zgrubna, półwykańczająca, wykańczająca. 
- Odniesienie na maszynie: 5mm chamfer 

Edytowanie lub usuwanie narzędzi 

Narzędzia są edytowane lub usuwane w ten sam sposób, w jaki zostały utworzone. 

• Kliknij na przycisk Narzędzia, a następnie z list rozwijanych wybierz typ i rodzinę narzędzia, a następnie kliknij 

Kreacja/Modyfikacja .  

• Następnie wybierz narzędzie, które chcesz edytować lub usunąć z listy.  

- W celu edycji narzędzia, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk Zachowaj. 
- W celu usunięcia narzędzia, naciśnij przycisk Usuń. 

Po edycji/usunięciu narzędzi, kliknij przycisk Użyj, aby powrócić do okna zarządzania narzędziami.  

Uwaga: Zmiana wewnętrznego odniesienia, powoduje utworzenie nowego narzędzia. Należy wtedy usunąć stare 
narzędzie. Edycja narzędzia, zamontowanego w magazynie narzędzi, wymaga usunięcia i ponownego 
zamontowania narzędzia, co pozwoli na zastosowanie zmian.   
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 Montaż narzędzi w magazynie narzędzi  

• Naciśnij przycisk Narzędzia, wybierz TP1 na liście Jednostki po lewej, a także wybierz T1 na liście. 

  

• Wybierz typ i rodzinę narzędzi, odpowiednio: FREZ PALCOWY, FREZY, następnie z listy narzędzi wybierz Ø20mm 
calibration milling cutter. 

  

• Na koniec, wciśnij przycisk Załóż narzędzie  lub dwukrotnie kliknij narzędzie, aby pojawiło się w wybranej 
lokalizacji.  

• Postępuj w ten sam sposób dla kolejnych narzędzi, opisanych w załączniku: Annex: List of tools. 

Uwaga: Upewnij się, że zamontowałeś narzędzia z odpowiednim numerem, ponieważ numer ten jest używany do 
wywoływania narzędzi na maszynie. Dla użytkowników maszyn BIESSE numery te nie mają znaczenia, gdyż 
narzędzia są wywoływane poprzez ich nazwy na maszynie.  
W celu zamontowania tego samego narzędzia kilkukrotnie, np. w przypadku ramp wiertniczych, można wybrać kilka 
wrzecion za pomocą klawiszy Ctrl I Shift przed zamontowaniem narzędzia. 

Definiowanie punktów sterujących dla frezów specjalnych 

W przypadku frezów specjalnych, konieczne jest zdefiniowanie punktu 
sterującego narzędzia w TopSolid'WoodCam tak, aby pasował do punktu 
sterującego narzędzia na rzeczywistej maszynie. 
W TopSolid'WoodCam domyślnym punktem sterującym narzędzi jest najniższy 
punkt na osi Z. 
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• Rozpocznij od pomiaru teoretycznej odległości między dolnym punktem narzędzia, a punktem którym chcesz 
sterować. Ta wartość służy do kompensacji punktu sterującego w TopSolid'WoodCam. 

• Znajdź specjalny frez SIMPLE_TOOL_SIMPLE_ROUND_R 10 na liście narzędzi  

• Edytuj narzędzie, najpierw klikając na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając opcję Edytuj lub 
klikając podwójnie na to narzędzie. 
 

 

• W oknie, które się otworzy, naciśnij zakładkę Parametry skrawania. 

  

• Kliknij przycisk XXX D:100 L:100 Dolny, aby edytować.  

• Następnie kliknij przycisk Edytuj na liście punktów programu, aby zmienić wartość przesunięcia.  

             
 

 

• Wprowadź wartość przesunięcia Z jako -40 mm, pozwoli to na zmniejszenie długości Sprawdzian Z ze 100 na 
60mm.   

• Zmień Komentarz, wybierając opcję Dolny z rozwijanej listy. 

• Zatwierdź, klikając dwukrotnie OK, w celu powrotu do menedżera magazynu narzędzi.  

• W razie potrzeby, postępować w ten sam sposób w przypadku innych frezów specjalnych. 
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Uwaga: Po usunięciu narzędzia z magazynu I jego ponownym zamontowaniu, należy na nowo zdefiniować punkt 
sterujący narzędzia. Można wstępnie zdefiniować punkt sterujący, podczas tworzenia narzędzia w systemie CAD. 
TopSolid'WoodCam automatycznie skorzysta z tego punktu (w takim przypadku powyżej przedstawione kroki 
postępowania, nie są już konieczne). 

Zarządzanie parametrami skrawania 

Zarządzanie parametrami skrawania odbywa się bezpośrednio przez maszynę, bądź też przez TopSolid'WoodCam. 
Jeżeli zarządzanie odbywa się za pomocą TopSolid'WoodCam, należy zdefiniować parametry skrawania dla 
wszystkich narzędzi, tak aby wartości prędkości obrotowej i posuwu były odpowiednie dla każdego z nich. 

Istnieją dwa sposoby zarządzania parametrami skrawania w TopSolid'WoodCam: 

- Używanie kalkulatora . 
- Wykorzystanie magazynu narzędzi do dokładniejszego zdefiniowania każdego narzędzia, które uwzględnia 

także materiał części.  

Uwaga: Można użyć dowolnej metody lub połączyć je, na przykład globalnie definiując parametry skrawania przy 
pomocy kalkulatora, a następnie dodefiniować ustawienia niektórych narzędzi za pomocą magazynu narzędzi.  
 
Podczas pozycjonowania części TopSolid'WoodCam przeszukuje kategorie materiałowe. Jeśli nie zostanie 
znalezione dopasowanie, to zostaniesz zapytany o kategorię, której chcesz użyć.  
Oznacza to, że materiał części nie należy do żadnej kategorii. Konieczne jest dodanie go, aby komunikat przestał się 
pojawiać. 
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Zarządzanie parametrami skrawania za pomocą kalkulatora 

• Uruchom funkcję Modyfikacja parametrów skrawania 
, aby zarządzać parametrami skrawania za pomocą 
kalkulatora (z paska narzędzi wybierz Wyposażenie,                       
a następnie Modyfikacja parametrów skrawania) . 

 

• Wybierz rodzinę:  FREZY I typ narzędzia: FREZ PALCOWY. 
 

• Zmień wartość Odległość bezpieczna na 10 mm. 
 

• Ustaw wartości jak pokazano obok, zatwierdzając                         
za każdym razem przyciskiem Dodaj. 

 

• Po zdefiniowaniu wszystkich wartości, zatwierdź je 
wszystkie, klikając przycisk OK. 
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Zarządzanie parametrami skrawania za pomocą magazynu narzędzi 

Możesz zdefiniować parametry skrawania z wykorzystaniem magazynu narzędzi. 

• Wybierz funkcję Narzędzia , aby otworzyć magazyn narzędzi. 

• Wybierz z listy narzędzi Ø20mm calibration milling cutter, a następnie kliknij na ikonę Parametry skrawania 

.  

 

Domyślne parametry skrawania są zarządzane według kategorii materiałów. Można zobaczyć parametry skrawania 
dla każdej kategorii, wybierając je z listy rozwijanej Materiał detalu.  

• Zaznacz pole Parametry skrawania dla wszystkich materiałów, aby zastosować parametry skrawania dla 
wszystkich kategorii jednocześnie. 

• Odznacz opcję Zablokuj posuw na ostrze. 

• Wprowadź następujące wartości parametrów skrawania: 

- Prędkość wrzeciona: 18000obr/min 
- Posuw na minutę: 8000mm/min 
- Posuw w poprzek włókien: 5000mm/min 

• Kliknij Zapisz, aby zmiany zostały zastosowane. 

• Powtórz powyższe operacje dla wszystkich niezbędnych narzędzi. 
 

Uwaga: Jeżeli zdecydujesz się zdefiniować parametry skrawania według materiału, musisz je zdefiniować dla 
wszystkich kategorii materiałów dla danego narzędzia, ponieważ wartości wyświetlane w oknie są zapisanymi 
wartościami.  
Parametry skrawania zdefiniowanie przy pomocy magazynu narzędzi są zgodne tylko z tym samym typem szablonu 
maszyny. Jeśli posiadasz różne maszyny (np. od różnych producentów), musisz wtedy zdefiniować nowe parametry 
skrawania, nawet w przypadku, gdy to samo narzędzie jest używane na różnych maszynach.  Parametry skrawania 
określone za pomocą kalkulatora obowiązują dla wszystkich maszyn. 
Parametry skrawania zdefiniowane przy pomocy magazynu narzędzi mają pierwszeństwo, przed warunkami 
zdefiniowanymi za pomocą kalkulatora.  
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Lokalna baza danych 

Ta baza danych służy do przechowywania narzędzi, parametrów skrawania, materiałów… 
Baza danych może być używana lokalnie, bądź w grupie. 

• Sprawdź, gdzie aktualnie znajduje się twoja baza danych, uruchamiając funkcję Narzędzia . 
 

 
 
Poniższe ikony umożliwiają zarządzanie zmianami w bazie danych, gdy są one udostępniane: 

-  Zezwalaj na dostęp do bazy danych: Umożliwia użytkownikowi dostęp do bazy danych w celu jej edycji. 
ID użytkownika jest wyświetlane u góry okna wszystkich użytkowników podłączonych do tej bazy.  

-  Zamknij dostęp do bazy danych: Zezwala na zamknięcie bazy danych po jej zmodyfikowaniu. 

-  Aktualizuj bazę danych: Pozwala wszystkim użytkownikom podłączonym do tej bazy danych, 
zaktualizować ją podczas bieżącej sesji. 

Zarządzanie agregatami 

Dodawanie agregatu 

Jeśli posiadasz agregaty, musisz dodać je do maszyny, a następnie określić ich możliwe ruchy. Następnie możesz 
dodać narzędzia do agregatów tak jak w przypadku innych jednostek maszyny.  

Umieszczenie agregatu na maszynie 

• Kliknij Wyposażenie > Agregaty > Zamontuj agregat na maszynie, aby otworzyć listę 
dostępnych agregatów.  

• Wybierz Agregat 4 - wrzecionowy i zatwierdź, klikając OK.  

Agregat wyświetli się na ekranie. Teraz zamontujemy go na wrzecionie.   
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• Wybierz powierzchnię czoła wrzeciona TP1, aby zamocować 
agregat. 

• Następnie naciśnij Stop, aby zatwierdzić wybraną powierzchnię. 

Uwaga: Możesz zmienić orientację agregatu za pomocą przycisków 
90°, -90° i 180° lub wolnego pola, aby ustawić agregat w jego 
orientacji w spoczynku.  

• Po ustawieniu agregatu, kliknij przycisk Stop, aby zatwierdzić.  
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Agregat musi być zainstalowany w pozycji spoczynkowej kiedy maszyna pobiera go z magazynu narzędzi. 

Definiowanie ruchów agregatu  

Po zamontowaniu agregatu na wrzecionie, należy określić jego możliwe ruchy.  

• Wyjdź z funkcji Zamontuj agregat na maszynie. 

Wybierz kolejno Wyposażenie > Agregaty > Dodaj agregat do kinematyki. Otworzy się okno, pokazujące możliwe 
ruchy agregatu, domyślne ograniczenia i numery narzędzi, wchodzące w skład agregatu. 

• Do wyświetlonego okna, wprowadź następujące parametry: 

- Nazwa agregatu: Drilling and milling aggregate 
- Lista lokalizacji magazynu narzędzi: 

o Powierzchnia1 : 

• Nazwa: T80 

• Numer lokalizacji magazynu narzędzi: 80 
o Powierzchnia2 : 

• Nazwa: T81 

• Numer lokalizacji magazynu narzędzi: 81 
o Powierzchnia3 : 

• Nazwa: T82 

• Numer lokalizacji magazynu narzędzi: 82 
o Powierzchnia4 : 

• Nazwa: T83 

• Numer lokalizacji magazynu narzędzi: 83 
 
 

• Pozostaw domyślne wartości obrotu. 
 

Uwaga: W celu edytowania nazwy i numeru lokalizacji magazynu narzędzi podczas definiowania agregatu, należy 
kliknąć dwukrotnie na odpowiednie pole, zmienić wartość i zatwierdzić klawiszem Enter. 

• Po wpisaniu wszystkich wartości, naciśnij OK, aby zatwierdzić. 

• Wybierz funkcję Narzędzia  . 

• Wybierz agregat na liście Jednostki. 

• Wybierz pierwszy numer narzędzia z listy i zamontuj następujące narzędzia: 
 
 



  TopSolid'WoodCam Podstawy 

14   Missler Software 

- Frez palcowy: 
o Ø10mm  
o Ø5mm  

 
- Frez kulisty: 

o Ø20mm  
 

- Wiertło płaskie: 
o Ø8mm  

Modyfikacja właściwości agregatu 

Tylko użytkownicy BIESSE muszą dodatkowo zmienić odniesienie agregatów na maszynie.  

 

• Wybierz kolejno Wyposażenie > Agregaty > Właściwości agregatów, aby zmienić odniesienie agregatu.  

• Zmień Odniesienie na maszynie klikając dwukrotnie na odpowiednie pole, a następnie zatwierdź klikając 
przycisk Tab na klawiaturze.  

Można również zmienić pozycję narzędzia. 

• Aby to zrobić, należy dwukrotnie kliknąć w odpowiednie pole i wybrać odpowiednią pozycję z rozwijanej listy. 

• Po zakończeniu wprowadzania zmian, zatwierdź, klikając OK.  
  



TopSolid'WoodCam Basics  

Missler Software   15 

Usuwanie agregatu z maszyny 

• Usunięcie agregatu jest możliwe po wybraniu kolejno Wyposażenie > Agregaty > Usuń agregat. 

• Wybierz agregaty , które mają zostać usunięte, a następnie prawym przyciskiem kliknij na Wybierz/nie 
wybieraj. 

 

• Po wybraniu agregatów, które mają być usunięte, zatwierdź naciskając OK. 

• TopSolid wyświetli okno, czy na pewno usunąć agregat. Zatwierdź, ponownie naciskając OK. 

Zarządzanie jednostkami narzędzowymi 

Filtr typu narzędzi 

 

• Wybierz  Różne > Maszyna > Zespoły narzędziowe. 

• Z listy jednostek narzędziowych wybierz, Pomocnicza  jednostka Drilling and milling aggregate i naciśnij 
przycisk Powiąż narzędzia. 
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• W następnym oknie wybierz i wstaw wiertło. 

• Po wybraniu typu narzędzia, kliknij OK, aby potwierdzić.  

Odtąd, po wybraniu narzędzi dla tej jednostki narzędziowej będzie można montować narzędzia tylko tego typu.  
Uwaga: Można filtrować narzędzia po minimalnej/maksymalnej średnicy. Domyślne wartości średnicy wynoszą od 
0 do 9999mm. 
Funkcja  Różne > Maszyna > Zespoły narzędziowe, może być używana do ręcznego dodawania, edycji i usuwania 
jednostek narzędziowych. Wszelkie niepoprawnie wprowadzone zmiany, mogą spowodować niepoprawne 
działanie szablonu maszyny i otrzymanie nieprawidłowego kodu ISO. 

 

Konfiguracja maszyny 

Uwaga: Można zdefiniować kilka szablonów maszyn o różnych właściwościach, w zależności od rodzaju operacji. 

Ogólna konfiguracja 

• Wybierz Plik > Właściwości  . 

• Z listy, po lewej stronie, wybierz Konfiguracja frezowania, a następnie Frezowanie . 

• Wprowadź średnicę 20 mm dla narzędzia używanego do kalibracji i wycięć. 

• Zatwierdź, naciskając przycisk OK. 
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Dodatkowa konfiguracja 

Domyślne ograniczenia 

Konfiguracja ograniczeń zależy od pola roboczego wybranego w zakładce Definicja części – Obróbka w  
TopSolid'Wood. 

 
 

Wymagane pozycjonowanie w  CAD jest powiązane z ograniczeniami jakie domyślnie istnieją na maszynie. 
 

• Domyślnie w module CAD są zdefiniowane tylko dwa pola obróbki. 

Możesz dodać więcej, używając opcji:  Narzędzie >  Opcje > 
Konfiguracja > Konfiguracja pól obróbczych 
 

• Następnie  wybierz z paska funkcyjnego: Różne > Maszyna > 

 Modyfikacje różne, aby zobaczyć konfigurację ograniczeń. Listę 
ograniczeń, które zdefiniowałeś na swoim komputerze, znajdziesz na 
karcie Stanowiska robocze. 

 

• Podwójne kliknięcie na polu Stanowiska robocze, pozwala na zmianę 
ograniczeń na kolejnych Bazach maszyny. 

 
 

Uwaga: Jeżeli ręcznie umieścisz część na maszynie, możesz wybrać 
definicję części wykonaną w CAD lub zachować kontrolę nad 
pozycjonowaniem i wybraniem ograniczeń w CAM. 
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Jak zauważymy później, w przypadku obróbki multi-machining, TopSolid'WoodCam używa konfiguracji 
zdefiniowanej w CAD, aby zapozycjonować części na maszynie. Sprawdź, czy połączenie między modułami CAD I 
CAM jest dobrze skonfigurowane. 
 
 

Postprocesor 

Post-procesor jest modułem, który tłumaczy język 
TopSolid'WoodCam na język twojej maszyny (WoodWop, 
BiesseWorks, Xilog, ISO…) w celu wykonania obróbki 
zaprogramowanej w TopSolid'WoodCam. 
 
W przypadku obróbki multi-machining ważne jest, aby zdefiniować 
postprocesor, który ma być użyty. Wybierz: Różne > Maszyna > 
Modyfikacje różne> Zakładka Postprocesor. 

• Wybierz folder, gdzie zostanie zapisany twój postprocesor  , 
a następnie wybierz nazwę swojego postprocesora z rozwijanej 
listy. 

Pozostałe pola zakładki postprocesor pozwalają wybrać opcje 
plików generowanych przez postprocesor. 

• Skonfiguruj opcje, a  następnie zatwierdź, klikając OK. 
 
 
 
 

Zapisanie twojego szablonu maszyny 

Zapisanie szablonu maszyny 

Po skonfigurowaniu maszyny lub po wprowadzeniu zmian, można zapisać ją jako szablon maszyny, aby móc 
korzystać z tego samego szablonu przy każdym tworzeniu nowego dokumentu w TopSolid'WoodCam . 

• Wybierz Plik > Zapisz szablon maszyny . 

• Kliknij Użytkownik, aby zapisać szablon maszyny lokalnie ($Config\Template). 

Aby udostępnić go innym użytkownikom, należy kliknąć opcję Grupa (w tym przypadku szablon maszyny zostanie 
zapisany w folderze $Group\Template). 

• Nadaj nazwę szablonowi maszyny I kliknij OK, aby zatwierdzić. 

Twój szablon maszyny zamknie się automatycznie po zapisaniu. 
Podczas tworzenia nowych dokumentów w TopSolid'WoodCam  szablon maszyny pojawia się bezpośrednio w 
Szablonach. 
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Uwaga: W celu wprowadzenia zmian w szablonie maszyny (dodanie narzędzi, ograniczeń itp.), utwórz nowy 
dokument TopSolid'WoodCam przy użyciu szablonu maszyny, który chcesz modyfikować, następnie wprowadź 
zmiany I zapisz ponownie szablon pod tą samą nazwą, spowoduje to nadpisanie istniejącego szablonu. 
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Obróbka ręczna 

Przyjrzyjmy się teraz ogólnym operacjom obróbki w TopSolid'WoodCam. 

- Pozycjonowanie części 
- Wykorzystanie ręcznych funkcji obróbki  
- Weryfikacja obróbki 
- Symulacja obróbki 
- Generowanie kodów ISO 
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Tworzenie części 

• Utwórz nowy dokument TopSolid'Wood. 

• Narysuj prostokąt o wymiarach  700mm x 300mm. Dodaj oś symetrii odpowiednio na X i Y. Wynikiem 
powyższych operacji jest: 

 

• Wyciągnij szkic na 22mm. 

• Wybierzfunkcję Definiowanie części   i wprowadź następujące właściwości: 

- Oznaczenie: Support 
- Materiał: TopSolid'Wood > Hardwoods > Beech european 

 
Uwaga: Nie można obrabiać części bez jej uprzedniej definicji. Informacje te są potrzebne na przykład przy 
określaniu parametrów skrawania, które są inne dla różnych rodzajów materiału obrabianego. 

• Użyj polecenia Plik > Zapisz , aby zapisać plik o nazwie 03 - Support.to. 

Tworzenie krzywych obróbki 

Utwórz nowy dokument TopSolid'WoodCam  

• Utwórz nowy dokument TopSolid'WoodCam i wybierz szablon maszyny z listy szablonów po prawej stronie.  

 

• Zatwierdź swój wybór, klikając OK.  
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Pozycjonowanie części 

• Po utworzeniu dokumentu w TopSolid'WoodCam umieść część Support na maszynie za pomocą funkcji 

 Ustaw część. Jeżeli kilka części jest otwartych, wybierz część w pliku the 03 - Support.top. Jeżeli dokument 
nie jest otwarty, kliknij przycisk Otwórz dokument, aby go wybrać.  

• Następnie wybierz pozycję, którą domyślnie jest Pozycja 1. Zatwierdż, klikając OK. 

 

• Możesz zmienić orientację ustawienia części, używając przycisku Następny, co pozwoli o obrócenie części o 90°, 
zatwierdź, klikając OK. 

 

Po umieszczeniu części na maszynie większość funkcji staje się aktywna, a punkt referencyjny   pojawia się w 
jednym z naroży części.  

 

Uwaga: Aby korzystać z funkcji w TopSolid'Wood , sprawdź, czy funkcja Krzywe  jest aktywna na pasku 
kontekstowym.    

Tworzenie prostokątnych konturów 

Teraz zamierzmy utworzyć kontur zewnętrzny i dwa kontury kieszeni, wymagane do obróbki części.  

• Użyj funkcji krzywe , aby utworzyć pierwszy prostokątny kontur, którego rozmiar jest nieznacznie mniejszy 
od rozmiaru części.   

• Następnie utwórz dwa prostokątne kontury kieszeni, tak jak na obrazku poniżej. 

• Po utworzeniu konturów, wprowadź wymiary za pomocą funkcji Wymiar  : 

- Większy kontur znajduje się 10mm od krawędzi części support. 
- Małe kontury kieszeni są oddalone 100 mm od prawej i lewej, 40 mm od góry lub dołu, a ich szerokość 

wynosi 20mm.  
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• Użyj funkcji Zaokrąglenie  , aby zaokrąglić kontury w narożach: 

- Dodaj zaokrąglenie o promieniu 50mm do każdego narożnika dużego konturu. 
- Dodaj zaokrąglenie o promieniu 10mm do każdego narożnika małych konturów. 

 
Uwaga: Pamiętaj, aby użyć przycisku Miejscowy/Globalny, aby dodać zaokrąglenia do wszystkich narożników 
konturu w tym samym czasie.  

 

Tworzenie punktów środkowych otworów  

• Wybierz funkcję Punkt , aby utworzyć punkty środkowe otworów. Utwórz 4 punkty w środkach promieni 
czterech narożników dużego konturu zewnętrznego. 

• Wybierz funkcję Punkt środka łuku okręgu odcinka  , zaznacz kolejne 4 łuki większego konturu i zatwierdź. 
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Tworzenie tekstu do grawerowania 

• Utwórz punkt w środku części, względem tego punktu 
wykonany napis zostanie wycentrowany. 

 

• Po wstawieniu punktu, wybierz funkcję Narzędzia > 

Tekst  i wprowadź następujący tekst: 
TopSolid'WoodCam. 

 

• Kolejno wybierz utworzony przez siebie punkt, aby 
umieścić tekst na części. Możesz wybrać czcionkę i 
rozmiar tekstu.  

 
 

• Po dostosowaniu czcionki, ustaw Wyrównanie poziome na środkowe, a Wyrównanie pionowe na połowa. 
Kliknij Ok, aby zatwierdzić.  

 

Obróbka ręczna 

Tworzenie kalibracji części 

• Wybierz funkcję Obróbka konturu  do skalibrowania części.  

• Wybierz duży kontur, który będzie działał jako krzywa odniesienia dla kalibracji.  

• Zaznacz istniejący w narożu układ współrzędnych.  

• Teraz wybierz kierunek materiału, który ma pozostać po wykonaniu operacji. Narzędzie zostanie ustawione w 
kierunku przeciwnym do strzałki.  

 

• Po wybraniu kierunku zatwierdź, klikając OK.  
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• Wybierz odniesienie, jako powierzchnię dolną, a następnie wybierz narzędzie, którego chcesz użyć w danej 
operacji. 

• Wybierz frez palcowy: Ø10mm. 

 

• Po wybraniu narzędzia z listy, kliknij przycisk Użyj narzędzia. 

 

• W celu zatwierdzenia narzędzia, kliknij OK. 

 
 
Po zatwierdzeniu tych opcji otworzy się okno parametrów 
operacji. 

•  Edytuj następujące wartości w zakładce Ogólne: 

- Naddatek od dołu: -2mm  
- Naddatek od boku: 0mm 
- Zaznacz opcję Kompensacja narzędzia. 
- Metoda kompensacji narzędzia: Wybierz Korekcja. 

W tym przypadku ścieżka narzędzia wysyłana do 
maszyny jest poprawiana przez TopSolid’WoodCam.  
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•  Edytuj następujące wartości w zakładce Dojście/Wycofanie: 

- Zaznacz opcję Wyjście takie samo jak wejście 
- Metoda wejścia: Styczny 
- Kąt dojazdu wejścia/wyjścia: 180° 
- Kąt wejścia: 90° 

 

• Zatwierdź zmiany, klikając OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynikiem powyższej operacji jest: 

 
 
Uwaga: W zależności od konfiguracji TopSolid'WoodCam, możesz uzyskać bezpośrednią symulację swojej operacji. 
 
Aby wyświetlić operację obróbki, skorzystaj z opcji weryfikacji w TopSolid'WoodCam. 

• Z paska kontekstowego wybierz funkcję Weryfikacja  , aby uruchomić tryb weryfikacji. 

• Po włączeniu trybu weryfikacji, sprawdź operację, klikając ikonę Rozpocznij animację  . 

 

• Po zakończeniu weryfikacji, wróć do TopSolid'WoodCam, klikając ikonę Wyjście . 

Uwaga: Weryfikacja pozwala na pokazanie w jaki sposób będzie przebiegała obróbka i sprawdza, czy nie występują 
kolizje pomiędzy narzędziem a częścią obrabianą.  
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W dowolnej chwili można zmienić parametry operacji lub wprowadzić potrzebne zmiany, korzystając z funkcji: 

- Wybierz funkcję Modyfikuj  i wybierz ścieżkę operacji. 

- Lub wybierz funkcję Menadżer operacji  , a następnie wybierz operację z listy. 

 

Uwaga: Menadżer operacji pozwala na zmianę operacji, zmianę narzędzia, symulację operacji , ukrycie ścieżki 

operacji , zmianę kolejności operacji, skonfigurowanie określonych parametrów symulacji, itd. 

• Na początku kliknij dwukrotnie na wybranej operacji, albo naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz Edytuj> 

Edytuj   

 

 

Zostanie wyświetlone okno, które pozwala wprowadzić niezbędne zmiany w parametrach operacyjnych. 

• Wprowadź zmiany, a następnie zatwierdź, klikając OK. Naciśnij przycisk Wyjście, aby zastosować zmiany i 
opuścić menadżera operacji.  

Jeżeli operacja musi zostać ponownie przeliczona lub zmiany wpływają na inne operacje, należy użyć funkcji 

Regeneruj  . 
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Obróbka wpustu  

• Powróć do funkcji Obróbka konturu , a następnie zaznacz duży kontur, który będzie krzywą odniesienia dla 
wpustu.  

• Wybierz dolną powierzchnię części i zatwierdź, klikając OK. 

 

• Wybierz górną powierzchnię części jako wysokość odniesienia. 

 

• Zaznacz narzędzie jako frez palcowy: Ø10mm  

 

• Kliknij przycisk Użyj narzędzia I naciśnij OK, aby zatwierdzić. 

Parametry operacji wyświetlą się w kolejnym oknie.  
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• Edytuj następujące wartości w zakładce Ogólne: 

- Naddatek od dołu: -5mm  
- Naddatek od boku: 5mm 
- Zaznacz opcję Kompensacja narzędzia. 
- Metoda kompensacji narzędzia: Wybierz Korekcja. W tym 

przypadku ścieżka narzędzia wysyłana do maszyny jest 
poprawiana przez TopSolid’WoodCam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Edytuj następujące wartości w zakładce Dojście/Wycofanie: 

- Zaznacz opcję Wyjście takie samo jak wejście 
- Metoda wejścia: Styczny 
- Kąt dojazdu wejścia/wyjścia: 180° 
- Kąt wejścia: 90° 

 

• Once you have modified these values, click OK to confirm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wynikiem powyższej operacji jest: 
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• Po włączeniu trybu weryfikacji, sprawdź operację, klikając ikonę Rozpocznij animację  . 
 

 

• Po zakończeniu weryfikacji, wróć do TopSolid'WoodCam, klikając ikonę Wyjście . 

Obróbka dwóch kieszeni 

• W celu obróbki dwóch kieszeni wybierz funkcję Obróbka pojedynczej kieszeni . 

Pierwsza kieszeń 

• Po wybraniu funkcji, zaznacz jedną z dwóch kieszeni. 

 

 

• Następnie wybierz górną powierzchnię części, która określi wysokość odniesienia. 
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• Kliknij Nie tnij w każdym Z, ponieważ w tym przypadku nie ma wysp ani wielu przejść. 

 

• Teraz musisz określić, czy w kieszeni występują jakieś wyspy. Wybierz Nie szukaj wysp, ponieważ w tym 
przypadku wyspy nie występują. 

 

• Na koniec wybierz narzędzie, frez Ø5mm. 
 

• Edytuj następujące wartości na karcie Główne: 

- Naddatek od dołu: -5mm  
- Naddatek od boku: 0mm 

 

• Po zmodyfikowaniu tych wartości, zatwierdź przyciskiem OK. 

 
Rezultatem powyższej operacji jest: 

 
 
 
 
 
 

Druga kieszeń 

Druga kieszeń musi być obrabiana w taki sam sposób jak pierwsza. Można powielić niektóre informacje dotyczące 
operacji pierwszej kieszeni, aby skrócić czas pracy i ułatwić pracę. 

• Ponownie wybierz funkcję Obróbka pojedynczej kieszeni . 

• Następnie, zamiast wybierać krzywą definiującą drugą kieszeń, kliknij przycisk Duplikat. 
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• Kolejno wybierz oryginalną ścieżkę narzędzia, aby możliwe było zastosowanie parametrów pierwotnej operacji 
dla drugiej kieszeni.  

 

 
 

 

• Następnie wybierz krzywą definiującą drugą kieszeń. 

 
 

 

• Wybierz górną powierzchnię części, aby zdefiniować wysokość odniesienia dla operacji. 

 

• Podobnie jak w przypadku pierwszej kieszeni, kliknij  Nie tnij w każdym Z , a następnie kliknij Nie szukaj wysp. 

Po wybraniu powyższych opcji, otwiera się okno parametrów operacji. Narzędzie zostało już wybrane, dzięki temu, 
że na początku wybraliśmy funkcję Duplikat. Jest więc ono takie samo jak w przypadku obróbki pierwszej kieszeni.  
 
Domyślne parametry drugiej kieszeni są takie same jak przy obróbce kieszeni pierwszej. Można je oczywiście 
zmienić, wszelkie wprowadzone zmiany będą dotyczyć tylko drugiej kieszeni. 

• Zatwierdź, klikając OK. 
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Rezultatem zdefiniowania kolejnej operacji jest: 

 

• W celu sprawdzenia poprawności zdefiniowanej obróbki, wybierz weryfikację.  

 

Wiercenie czterech otworów mocujących 

• Aby wywiercić otwory mocujące, wybierz Frezowanie 2 osie >  Wiercenie . 

 

• Wybierz cztery punkty, które utworzyłeś wcześniej w każdym narożu.  

 

• Potwierdź swój wybór, klikając OK. 

Teraz możesz wstępnie zdefiniować informacje dotyczące wyboru narzędzia. 

• Aby użyć wiertła Ø8mm do wywiercenia otworów, wprowadź 8 w polu Średnica. 

 

 
 

• Po wprowadzeniu średnicy, zatwierdź, klikając OK. Pozwoli to na przejście do wyboru narzędzia. 
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TopSolid'WoodCam filtruje dostępne narzędzia zgodnie z wprowadzonymi parametrami. Jeśli nie wyświetlają się 
narzędzia, których chciałbyś użyć, odznacz pole Filtr, pozwoli to na wyświetlenie wszystkich dostępnych narzędzi.  
 

 

• Zaznacz narzędzie, którego potrzebujesz i wybierz przycisk Użyj narzędzia, kliknij OK, aby zatwierdzić. Wyświetli 
się okno parametrów operacji. 
 

• Ustaw Głębokość otworu jako do przygotówki na karcie Główne. 

Uwaga: Możesz wybrać jedną z trzech opcji dotyczących głębokości 
wiercenia: 

- Do przygotówki: TopSolid'WoodCam oblicza głębokość 
wiercenia. Wartość ta jest automatycznie przeliczana za każdym 
razem, gdy wprowadzana zostanie zmiana w przygotówce. 
 

- Do końca: TopSolid'WoodCam oblicza głębokość wiercenia, tak 
ay narzędzie przecięło się z gotową częścią. Podobnie jak w 
przypadku poprzedniej opcji, wartość ta jest automatycznie 
przeliczana za każdym razem, gdy dokonywane są jakieś zmiany 
w części. 

 
- Wartość liczbowa: TopSolid'WoodCam wierci do określonej 

głębokości wiercenia. Ta wartość pozostaje stała, nawet po 
wprowadzeniu zmian w części.  

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 

Rezultatem operacji wiercenia jest: 
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• Zweryfikuj zdefiniowaną operację wiercenia. 

 

Grawerowanie tekstu 

Przed grawerowaniem, należy wyodrębnić geometrię tekstu. 

• Aby to wykonać, wybierz: Narzędzia > Tekst > Linia zewnętrzna tekstu . 

• Zaznacz tekst, którego kontur ma zostać wyodrębniony, a następnie wyjdź z funkcji. 

 

• Zamaskuj oryginalny tekst i zachowaj tylko wyodrębnione kontury, przenosząc je na inną warstwę. 

 

• Następnie wykonaj operację grawerowania, wybierając Frezowanie 2 osie >  Grawerowanie. 
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• Zaznacz wszystkie kontury, używając funkcji  Selekcja  . 

 

 
 

 

• Wybierz górną powierzchnię części, która będzie definiowała wysokość odniesienia dla operacji. 

• Następnie wybierz odpowiednie narzędzie do grawerowania: fazownik. 

Po wybraniu narzędzia, otworzy się okno parametrów operacji. 

• Edytuj następujące wartości na karcie Główne: 

- Głębokość grawerowania: 1mm 
- Odznacz opcję Aktualizuj przygotówkę.  

Uwaga: Ważne jest, aby dezaktywować funkcję Aktualizuj przygotówkę. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu 
przeliczania operacji. Aktualizacja przygotówki jest ważna tylko wtedy, gdy definiowana operacja ma wpływ na 
kolejne operacje.  

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić.  



  TopSolid'WoodCam Podstawy 

38   Missler Software 

Rezultatem operacji grawerowania jest: 

 

Użyj funkcji Weryfikacja, aby sprawdzić zdefiniowaną operację grawerowania.  

 

Symulacja 

• Wybierz funkcję  Symulacja . 

• Jeżeli opcja Tryb symulacji jest ustawiona na Ścieżka narzędzia, kliknij na nią, aby zmienić na Maszyna. Dzięki 
tej zmianie można zobaczyć nie tylko ruch narzędzia, a ruch całej maszyny. 

 

 
 

• Kliknij opcję Wszystko, aby rozpocząć symulację. 
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• Symulacją można sterować. 

 
 
Przyciski posiadają następujące oznaczenia: 

-  Wyjdź 

-  Początek 

-  Poprzedni 

-  Stop  

-  Play 

-  Pauza 

-  Do przodu 

-  Krok po kroku do przodu 

-  Nstępny 

-  Koniec 
 
Pionowa regulacja służy do regulacji prędkości symulacji. 
Dwie pozostałe poziome regulacje służą do regulacji pełnej symulacji i odpowiedniej operacji w toku. 

Zapisanie pliku obróbki 

• Wybierz funkcję Zapisz , i zapisz plik pod nazwą Support.wod. 

Kod ISO 

Generowanie kodu ISO 

Po zdefiniowaniu obróbki i symulacji, można wygenerować kod na maszynę. 

• Wybierz funkcję Instrukcje ISO . 

• W oknie, które się wyświetli, kliknij na ikonę . 

 
TopSolid'WoodCam następnie zapyta, gdzie chcesz zapisać plik i pod jaką nazwą. 

• Określ ścieżkę zapisu i nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zatwierdzić. 
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• Następnie kliknij przycisk Zakończ , aby wyjść z generatora kodu. 

 
 
Uwaga: Podczas generowania kodu ISO mogą pojawić się komunikaty ostrzegawcze.  
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Obróbka półautomatyczna 

W przeciwieństwie do obróbki ręcznej, obróbka topologii całkowicie opiera się na geometrii gotowej części.                        
W zależności od wybranych powierzchni, można wykonywać różne operacje. . 
 

- Obróbka topologii 
- Organizacja procesu obróbki 
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Pozycjonowanie części  

• Otwórz dokument 04 - Machining jig.top . Wybierz Plik > Otwórz . 

Tworzenie nowego dokumentu TopSolid'WoodCam  

• Utwórz nowy dokument TopSolid'WoodCam i wybierz swój szablon maszyny. 

Umieszczenie części 

• Po utworzeniu dokumentu TopSolid'WoodCam ustaw część na maszynie za pomocą opcji Część > 

Pozycjonowanie>  Ustaw część . 

• Wybierz otwarty wcześniej dokument do ustawienia. 

Obróbka półautomatyczna 

Robocze układy współrzędnych tworzone są automatycznie (po umieszczeniu części 
na maszynie) na podstawie operacji wykrytych przez TopSolid'WoodCam.  Każdy 
roboczy układ współrzędnych reprezentuje orientację narzędzia, która może zostać 
zastosowana do obróbki części na maszynie. 
Automatycznie tworzonych jest pięć orientacji. Jedna pionowa, aktywowana 
automatycznie i cztery poziome dla powierzchni bocznych. Jeżeli zostaną wykryte 
jakiekolwiek inne pozycje, również zostaną utworzone. Możliwe jest ręczne tworzenie 
nowych orientacji dla specjalnych przypadków. Symbol reprezentujący robocze układy współrzędnych w 
TopSolid'WoodCam pokazano tutaj.  

Planowanie 

• Wybierz Obróbka drewna > Obróbka topologii , aby wykonać operację planowania. 

• Kiedy TopSolid'WoodCam poprosi o wybór powierzchni do obróbki, wybierz dużą płaską powierzchnię 
szablonu.  
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• TopSolid'WoodCam proponuje typy operacji, które można wykonać w zależności od wybranej uprzednio 
powierzchni, a także w zależności od możliwości twojej maszyny. Wybierz opcję Planowanie, a następnie 
zatwierdź, klikając OK. 

 

• Wybierz frez palcowy: Ø32mm roughing milling cutter. 

Uwaga: Wyświetlane są tyko narzędzia, które mogą zostać użyte do operacji planowania.  

 

Po wciśnięciu przycisku Użyj narzędzia, otworzy się okno parametrów obróbki. 

• W zakładce Główne zmień wartości Naddatek od dołu - jak pokazano poniżej i pozostaw 2 mm przy opcji 
Naddatek od boku – wyspy do obróbki wykończeniowej.  

 

• Po wprowadzeniu zmian, zatwierdź przyciskiem OK. 
 
 
Wynikiem wykonanej operacji planowania jest: 
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Uwaga: Operacja planowania pozwoliła na usunięcie materiału na wybranej powierzchni, jednak w miejscach mało 
dostępnych pozostał materiał, który zostanie usunięty w późniejszych operacjach. 
 
Możesz ukryć ścieżki narzędzi, aby ułatwić wybór odpowiednich powierzchni do kolejnych operacji. 

• Aby to wykonać, wybierz Operacje >  Menadżer operacji. 

• Kliknij na ikonę . Ścieżki zostały ukryte. 

 

• Kliknij Wyjście, aby zatwierdzić.  

Uwaga: Zastosowanie powyższej funkcji nie usuwa operacji, a jedynie ukrywa ścieżkę narzędzia. W celu jej 

wyświetlenia, wejdź w funkcję Menadżer operacji i ponownie kliknij na ikonę  . 

Obróbka konturu pierwszej wyspy 

• Wybierz Obróbka drewna >  Obróbka topologii, w celu wykonania obróbki konturu. 

• Wybierz jedną z pionowych ścian wyspy w kształcie królika. 

 
 

• Wybierz operację Obróbka konturu  
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•  Wybierz frez Ø20mm i kliknij OK, aby zatwierdzić. 

• Do zakładki Główne wprowadź następujące wartości: 

- Naddatek od dołu: 0mm 
- Naddatek od boku: 0mm 
- Odznacz opcję Kompensacja narzędzia  
- Metoda kompensacji narzędzia: Przesunięty 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 

 
 
Rezultat operacji jest następujący: 

 

Obróbka konturu drugiej wyspy 

• Wybierz Obróbka drewna >  Obróbka topologii . 

• Wybierz jedną z pionowych ścian wyspy w kształcie lisa. 

 

• Podobnie jak w przypadku poprzedniej operacji, wybierz operację Obróbka konturu, następnie wybierz opcję 
Duplikat i zaznacz ścieżkę obróbki konturu poprzedniej wyspy, aby skopiować istniejące już parametry i 
narzędzie operacji. 
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Wynikiem powyższych operacji jest zdefiniowanie ścieżek narzędzia: 

 

Pierwsza wyspa 

Obróbka kieszeni 

• Wybierz Obróbka drewna >  Obróbka Topologii , żeby wyfrezować kieszeń wyspy w kształcie królika. 

• Wybierz powierzchnię bazową wyspy w kształcie królika 

 

• Wybierz operację Obróbka kieszeni i zatwierdź przyciskiem OK. 

• Wybierz frez Ø32mm calibration milling cutter.  
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• W zakładce Główne, w oknie parametrów operacji, wprowadź odpowiednie parametry, jak pokazano poniżej. 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 

 
Rezultat operacji obróbki kieszeni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Operacja obróbki kieszeni pozwala na usunięcie materiału 
tylko w dostępnych strefach obróbki. 
 
 
 

Obróbka wykończeniowa kieszeni 

• Wybierz Obróbka drewna > Obróbka topologii . 

• Ponownie wybierz tę samą powierzchnię bazową kieszeni wyspy w kształcie królika.  

 
 

 

Uwaga: Jeśli chcesz wykonać inny rodzaj operacji, możesz kliknąć opcję Inne. 

• Wybierz operację Obróbka planowania resztek materiału, a następnie kliknij OK, aby zatwierdzić. 

• Wyświetli się okno Lista obszarów pozostałego materiału, wybierz wszystkie obszary resztek materiału na 
liście i kliknij OK. 
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• Wybierz frez Ø5mm, kliknij Użyj narzędzia, następnie zatwierdź, klikając OK. 

Po wybraniu narzędzia, wyświetli się okno parametrów operacji. Wszystkie parametry są odpowiednio 
zdefiniowane. 

• Potwierdź, klikając OK. 

Rezultat zdefiniowanej operacji: 

 

Druga wyspa 

Obróbka kieszeni 

• Wybierz Obróbka drewna >  Obróbka Topologii , żeby wyfrezować kieszeń wyspy w kształcie lisa. 

• Wybierz powierzchnię bazową wyspy w kształcie lisa. 
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Wybierz ścieżkę narzędzia obróbki kieszeni królika w celu skopiowania parametrów i narzędzia. 

 

Wynik operacji: 

 

Obróbka wykończeniowa kieszeni 

• Wybierz Obróbka drewna > Obróbka topologii . 

• Ponownie wybierz tę samą powierzchnię bazową kieszeni wyspy w kształcie lisa.  
 

 

Uwaga: Funkcji Obróbka planowania resztek materiału nie da się skopiować. Należy wskazać Obszary resztek 
materiałów, które mają zostać poddane obróbce. 

• Zaznacz Obszary resztek materiałów, i zatwierdź, klikając OK.  
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• Wybierz narzędzie: frez Ø5mm. 

• Wyświetli się okno parametrów operacji, nie wprowadzaj zmian, zatwierdź, klikając OK. 

 

Wykonanie rowka na pierwszej wyspie 

• Wybierz Obróbka drewna > Obróbka topologii . 

• Wybierz jedną z powierzchni bocznych rowka na wyspie w kształcie królika. 

 

• W celu wykonania operacji rowka, wybierz opcję Obróbka konturu, a następnie zatwierdź, klikając OK. 

• Wybierz frez Ø5mm. 

• Kliknij Użyj narzędzia, a następnie kliknij OK.  
 

• Zmień następujące wartości w oknie parametrów operacji: 

- Naddatek od dołu: 0mm 
- Naddatek od boku: 0mm 
- Odznacz opcję Kompensacja narzędzia 
- Metoda kompensacji narzędzia: Przesunięty  
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• Zmień następujące parametry w zakładce Dojście/Wycofanie: 

- Zaznacz opcję Wyjście takie samo jak wejście  
- Metoda wejścia: Styczny 

            

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 

Rezultat operacji: 
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Wykonanie rowka na drugiej wyspie 

• Wybierz Obróbka drewna > Obróbka topologii . 

• Wybierz jedną z powierzchni bocznych rowka na wyspie w kształcie lisa. 
 

 

• Wybierz istniejącą ścieżkę zdefiniowaną dla pierwszej wyspy, tak jak we wcześniejszych operacjach. 

Rezultatem operacji obróbki rowka jest: 

 



  TopSolid'WoodCam Podstawy 

54   Missler Software 

Wiercenie pierwszej wyspy 

• Wybierz Obróbka drewna > Obróbka topologii . 

• Wybierz powierzchnię boczną otworu na wyspie w kształcie królika. 

 
Uwaga: Półautomatyczne operacje wiercenia można wykonać na wiele sposobów, np. poprzez obróbkę konturu, 
kieszeń, wiercenie.  

• Zmień operację na Wiercenie i zatwierdź, klikając OK. 

TopSolid'WoodCam proponuje wykonanie te operacji w trybie: automatyczny, ręczny, ręczny wybór narzędzia.  
 

 

• Wybierz tryb Automatyczny i zatwierdź, klikając OK. 

Uwaga: 

- W trybie automatycznym, TopSolid'WoodCam wybiera dla nas narzędzie i parametry wiercenia. 
 

- W trybie ręcznego wyboru narzędzia, TopSolid'WoodCam pyta nas, którego narzędzia chcemy użyć, a 
następnie dobiera parametry wiercenia, tak jak w trybie automatycznym. 

 
- W trybie ręcznym, sami dokonujemy wszystkich wyborów, tj. narzędzia i parametrów operacji wiercenia. 
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Otworzy się okno wykonania procesu, a TopSolid'WoodCam w tym czasie dobierze odpowiednie narzędzie i 
parametry do obróbki.. 

    
 

Po zakończeniu procesu, zdefiniowana zostanie operacja wiercenia i wyświetli się ścieżka narzędzia. 

 

Wiercenie drugiej wyspy 

• Wybierz Obróbka drewna > Obróbka topologii . 

• Wybierz powierzchnię boczną otworu na wyspie w kształcie lisa. 
 

 

Uwaga: Operacja wiercenia nie może zostać zduplikowana, ponieważ należy wprowadzić głębokość wiercenia. 

• Powtórz poprzednią operację dla otworu na drugiej wyspie. 
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Menadżer operacji 

Uwaga: Obróbka odbywa się w kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane poszczególne operacje. Kolejność ta 
niekoniecznie tworzy najkrótszą i najbardziej optymalną obróbkę. Możesz jednak w każdej chwili zmienić kolejność 
operacji w sposób ręczny, albo automatyczny. 

Ręczne sortowanie operacji 

• Aby otworzyć menadżera operacji wybierz Operacje >  Menadżer operacji. 

• Na początku przenieś pierwszą operację kieszeni. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tej operacji, następnie 
wybierz opcję Dodatkowe operacje, a następnie Wytnij. 

 

• Teraz wybierz operację, po której chcesz umieścić operację kieszeni. Kliknij prawym, wybierz Dodatkowe 
operacje, a następnie Wklej. 

Uwaga: Skróty Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V umożliwiają szybkie kopiowanie, wycinanie i wklejanie operacji. 

• Po zakończeniu sortowania operacji, kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć menadżera operacji. 

Jeśli ikona Regeneracja  stanie się aktywna, kliknij ją, aby zaktualizować operacje zgodnie ze zmianami, które 
wprowadziłeś. 

Automatyczne sortowanie operacji 

• Aby otworzyć menadżera operacji wybierz Operacje >  Menadżer operacji. 
 

TopSolid'WoodCam może zoptymalizować kolejność operacji w celu ograniczenia liczby zmian narzędzi. 
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•  Kliknij na przycisk Konfiguracja, znajdującego się na dole 
okna parametrów obróbki. 
 

• Następnie wejdź w zakładkę Sortowanie. 
 

• W sekcji Pierwsze kryterium, wybierz opcję Narzędzia, która 
pozwoli na optymalizację kolejności użycia narzędzi. Jako 
Drugie kryterium wybierz Operacje.  

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 

 
 
 
 
 
 

• Aby posortować operacje, wybierz wszystkie operacje, które chcesz posortować, a następnie kliknij prawym 

przyciskiem myszy i wybierz opcję Sortowanie  z menu podręcznego. 
 

 
 

• Po zakończeniu sortowania, kliknij przycisk Wyjście, co pozwoli na zatwierdzenie zmian i zamknięcie menadżera 
operacji. 

• Jeśli ikona Regeneracja  stanie się aktywna, kliknij ją, aby zaktualizować operacje zgodnie ze zmianami, które 
wprowadziłeś. 
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Zarządzanie kolejnością sortowania operacji 

Kolejność sortowania narzędzi lub operacji jest wstępnie zdefiniowana przez TopSolid'WoodCam. Możesz jednak 
skonfigurować kolejność sortowania według swoich potrzeb. 

• Wybierz Różne > Operacje >  Edycja parametrów sortowania operacji. W wyświetlonym oknie znajdują się 
trzy zakładki: 

- Kryteria sortowania: możesz wstępnie zdefiniować parametry sortowania, które widzieliśmy w 
menadżerze operacji. 
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Priorytety obróbki: jest to kolejność sortowania operacji. 

 
 

Uwaga: Niektóre obróbki mogą być pogrupowane według rodziny. 

- Priorytet narzędzi: jest to kolejność sortowania narzędzi. Domyślnie są to frezy specjalne, następnie czołowe 
itp. 

 

Użyj strzałek w górę i w dół, aby zmienić kolejność narzędzi. 
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• Po wprowadzeniu zmian zapisz szablon sortowania, klikając przycisk Zapisz . Możesz utworzyć dowolną ilość 
szablonów sortowania. 

Aby użyć uprzednio zapisanego szablonu sortowania, kliknij na ikonę Otwórz , która znajduje się w sekcji 
Zarządzanie sortowaniem.  

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 
 

Uwaga: Pamiętaj, aby ponownie zapisać szablon maszyny. Tylko wtedy zapisane opcje sortowania będą aktualne w 
nowych dokumentach. W przeciwnym razie opcje sortowania będą dotyczyć tylko bieżącego dokumentu. 

Kod ISO  

Generowanie kodów ISO 

• Kliknij ikonę Instrukcje ISO  , aby rozpocząć generowanie kodów na maszynę. 

• Wygeneruj I zapisz program ISO, klikając ikonę  . 

• Kliknij ikonę , aby wyjść z generatora kodu. 
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Obróbka automatyczna 

Do tej pory nauczyliśmy się, jak wykonywać różne operacje, nie zwracając uwagi na to, czy operacje zostały 
wykonane na etapie CAD. TopSolidWood i TopSolid’WoodCam są zintegrowane, co pozwala na bezpośrednią 
obróbkę części poprzez analizę operacji na etapie CAD. 
 

- Operacje, które są automatycznie rozpoznawane na etapie CAM 
- Obróbka automatyczna 
- Organizacja procesu obróbki według priorytetu 
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Rozpoznawane operacje 

TopSolid'WoodCam automatycznie rozpoznaje niektóre operacje, które są wykonywane w TopSolid'Wood: 

- Wpusty (Wood > Wpust (kanałek) ) 
- Wręgi (Wood > Wręg ) 
- Frezowanie proflowe (Wood > Frezowanie profilowe ) 
- Przeciwny profil (Wood > Przeciwny profil ) 
- Obróbka maszynowa użytkownika (Wood > Obróbka maszynowa użytkownika ) 
- Kieszenie (Wood > Kieszeń ) 
- Wiercenie otworów (Wood > Wiercenie  and Wood > Otwory montażowe  ) 

 
Użytkownik może włączyć dwa inne rodzaje operacji: 

- Kalibracja: TopSolid'WoodCam obrabia zewnętrzny kształt części całkowicie lub tylko tam, gdzie jest 
materiał w zależności od wybranych opcji 
 

- Otwory: TopSolid'WoodCam obrabia wszystkie otwory wewnątrz części, niezależnie od metody 
zastosowanej w CAD. 

Wszystkie pozostałe operacje CAD nie będą rozpoznawane automatycznie i muszą być wykonywane przy użyciu 
funkcji ręcznych lub półautomatycznych. 

Tworzenie części 

• Utwórz część według poniższego rysunku 2D, korzystając z TopSolid'WoodCam. Utwórz część, korzystając ze 
Szkicownika i funkcji propagacji.  
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Definiowanie części 

• Wybierz funkcję Zdefiniuj/Definiowanie części   i wprowadź następujące parametry: 

- Oznaczenie: Top 
- Materiał: TopSolid'Wood > Hardwoods > Beech european 
- Rozszerzenie długości: 20mm 
- Rozszerzenie szerokości: 20mm 

• Ustaw część , aby wywiercić otwory w osi X.  

• Zatwierdź, klikając OK. 

Zapisanie pliku 

•  Zapisz plik pod nazwą  05 - Top.top. 

Obróbka automatyczna 

Tworzenie nowego dokumentuTopSolid'WoodCam  

• Utwórz nowy dokument w TopSolid'WoodCam I wybierz swój szablon maszyny, który był utworzony podczas 
wcześniejszych ćwiczeń. 

Pozycjonowanie części 

• Ustaw część na maszynie za pomocą funkcji Ustaw część  . 

• Sprawdź, czy wykonane otwory są wykonane w osi X. Skorzystaj z przycisku Następny (co pozwoli na obrót 
pozycjonowanej części), a następnie zatwierdź, klikając OK. 

Obróbka automatyczna 

• Aby poprawnie wykonać obróbkę części top, wybierz Obróbka drewna > Analiza operacji części . 

• TopSolid'WoodCam sugeruje ograniczenie analizy do kawałka części, ale w tym przypadku interesuje nas 
obróbka całej części, więc kliknij przycisk Nie. 

Wyświetli się okno, które posiada następujące zakładki: Cechy otworów, Frezowanie kształtowe i Proponowane 
narzędzia. 
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Uwaga: W każdej linii, w zakładce Frezowanie kształtowe, znajduje się ikona (szara, gdy operacja nie została 
wykonana, niebieska, po zakończeniu operacji). Obok ikony znajduje się gwiazdka, która określa, czy dana operacja 
ma zostać wykonana (jeżeli chcesz pominąć jakąś operacje, to zaznacz odpowiednią operację, a następnie naciśnij 
spację). Kolejno wyświetlana są informacje o nazwie operacji, procesie, roboczym układzie współrzędnych. 
Informacje o ilości otworów i średnicach otworów znajdują się w zakładce Cechy otworów. 

• Przejdź do zakładki  Proponowane narzędzia i kliknij Odśwież listę narzędzi.  

Jeżeli przy narzędziu istnieje informacja o braku narzędzia, oznacza to, że narzędzie nie jest zamontowane w 
magazynie narzędzi. Wyświetlone okno posiada przycisk Magazyn narzędzi, który pozwala na dodanie 
odpowiednich narzędzi.  

• Powróć do zakładki Frezowanie kształtowe I kliknij Obróbka, aby zacząć obróbkę części. 
 
Podczas wykonywania obróbki pojawi się okno, pokazujące stan wykonywania procesu. 

 

Po zakończeniu przeliczenia wszystkich operacji, ponownie otworzy się okno Listy powierzchni do obróbki, tym 
razem ikony będą niebieskie.  

 

 

• Kliknij przycisk Wyjście, aby sprawdzić obróbkę. 
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Uwaga: Podobnie jak w przypadku obróbki ręcznej lub półautomatycznej, można przeprowadzić symulację 
zdefiniowanej obróbki. Wszystkie operacje są kompatybilne. 

Menadżer operacji 

Wszystkie operacje mogą zostać sortowane, niezależnie od sposobu, w jaki zostały wykonane: ręcznie, 
półautomatycznie, czy też  automatycznie. 

Kolejność operacji TopSolid’Wood można wstępnie zdefiniować na etapie CAD. 

• Powróć do dokumentu Top. Jeżeli zamknąłeś ten dokument, możesz go ponownie go otworzyć, wybierając  

Część > Pokaż dokumenty odniesienia . 

• Następnie użyj funkcji Wood > Priorytet operacji . 

 

Pojawi się lista operacji w kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane. Istnieją dwa sposoby na przeniesienie operacji: 

• Przeciągnij i upuść za pomocą myszy. 
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• Wybierz operację, klikając lewym przyciskiem myszy, następnie nadaj priorytet w polu Priorytet i kliknij Dodaj, 
aby zatwierdzić. 

Uwaga: Kalibracja części jest reprezentowana przez operację o nazwie Oznaczenie, xx, część. 
 

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 

• Następnie przejdź ponownie dodokumentu TopSolid’WoodCam. 

• Wybierz funkcję Operacje> Sortowanie priorytetów. 

TopSolid'WoodCam sortuje operacje zgodnie z definicją w CAD. 

Uwaga: Wszystkie operacje, które są zdefiniowane ręcznie lub półautomatycznie w TopSolid'WoodCam nie są 
sortowane I znajdują się na końcu procesu obróbki procesu. 

Można również zmienić kolejność operacji ręcznie lub przy użyciu operacji sortowania operacji w 
TopSolid'WoodCam. 

Aby aktywować domyślne sortowanie operacji według priorytetu, musisz włączyć funkcję we właściwościach 

dokumentu (Plik >  Właściwości). 
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• Następnie zapisz szablon maszyny, aby zapisać tę opcję. 

Kod ISO  

Generowanie kodów ISO 

• Kliknij ikonę Instrukcje ISO  , aby rozpocząć generowanie kodów na maszynę. 

• Wygeneruj I zapisz program ISO, klikając ikonę  . 

• Kliknij ikonę , aby wyjść z generatora kodu. 
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Obróbka dowolnego złożenia 
 

- Pozycjonowanie dowolnych złożeń 
- Zarządzanie operacjami 
- Optymalizacja ścieżek narzędzia 
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Pozycjonowanie dowolnego złożenia 

• Otwórz dokument 07 - Jig With Animals.top, wybierając Plik > Otwórz . 

Utwórz nowy dokument w TopSolid'WoodCam  

• Utwórz nowy dokument w TopSolid'WoodCam I wybierz swój szablon, wykonany w jednym z poprzednich 
ćwiczeń. 

Ustawienie złożenia 

• Wybierz Część > Pozycjonowanie >  Ustaw złożenie, kliknij ZŁOŻENIE. 

 

• Jeżeli TopSolid'WoodCam poprosi o wskazanie elementów podparcia, wskaż niebieski element w złożeniu 07 
- Jig With Animals.top file. 

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić swój wybór. Wybierz Powierzchnię elementu podparcia jako dolną powierzchnię. 

Pozycja początku: na przygotówce 

• Wybierz element. 

 

 

• Wybierz pozycję początku na przygotówce, następnie kliknij przycisk z części. 
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• Teraz wybierz drugą część. 

 

 

• Wybierz pozycję początku na przygotówce, następnie kliknij przycisk z części. 
 

• Nie mamy już trzeciej części, dlatego zatwierdzamy swój wybór, klikając OK. 

• Wybierz  Position 1 I kliknij OK, aby zatwierdzić. 

Pozycja początku: Globalne 

• Wybierz pierwszą część. 

 

 

• Ustaw pozycję początku na Globalne, następnie kliknij na przycisk Z części. 

 

• Teraz wybierz drugą część. 
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• Ponownie ustaw pozycję początku na Globalne, następnie kliknij na przycisk Z części. 

• Nie mamy już trzeciej części, dlatego zatwierdzamy swój wybór, klikając OK. 

• Wybierz  Position 1 I kliknij OK, aby zatwierdzić. 

Obróbka dowolnego złożenia 

Niezależnie od sposobu pozycjonowania – na przygotówce, czy też globalnie, obróbka jest taka sama. 

• Wybierz Obróbka drewna >  Analiza operacji złożenia. 

Otworzy się okno analizy operacji, 

• Aby całkowicie obrobić obydwie części, kliknij All parts, w sekcji Obróbka. 

Oto wyniki uzyskane za pomocą obu metod pozycjonowania: 
 

Pozycja począku: na przygotówce Pozycja początku: globalne  
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Menadżer operacji 

• Wybierz Operacje >  Menadżer operacji. 

 
 
Operacje są w kolejności, w jakiej zostały utworzone. Można je zoptymalizować wg potrzeb. 
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Pozycja początku: na przygotówce 

Since we have a different origin per part, we are going to ask for an ISO program per part in order to machine them. 

• Wyjdź z funkcji Menadżer operacji. 

• Następnie wybierz Operacje > Programy >  Jeden program NC na część. 

Pojawia się ostrzeżenie: 

 

• Ponownie wejdź w funkcję Operacje > Menadżer operacji .  
Kiedy wygenerujesz kod ISO dla tego pliku, wytworzysz dwa oddzielne pliki. 

 
 

Uwaga: Funkcję Programy >  Jeden program NC na część możesz również wywołać bezpośrednio z Menagera 
obróbki. Zaznacz wszystkie operacje, następnie kliknij prawym klawiszem myszy, wybierz opcję Programy, a 
następnie Jeden program NC na część. 
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Pozycja początku: globalne 

Można zoptymalizować kolejność operacji, aby skrócić czas obróbki i uniknąć niepotrzebnych zmian narzędzi. 

Można to zrobić na dwa sposoby, albo skorzystać z Menadżera operacji, albo użyć funkcji Analiza operacji złożenia. 

• Wybierz Obróbka drewna > Analiza operacji złożenia , następnie kliknij Sort and Optimize paths w głównym 
oknie, kolejno zatwierdź, klikając OK. 

• Następnie otwórz Operacje > Menadżer operacji . Operacje nie są jednak posortowane tak jakbyśmy tego 
chcieli: 

 
 

Należy zwrócić uwagę, że przy tworzeniu szablonu maszyny, w 
jednym z wcześniejszych ćwiczeń zaznaczyliśmy sortowanie 
części. Jeżeli nie odznaczymy tej funkcji, sortowanie w 
złożeniu po ścieżce nie wpłynie na zmianę kolejności operacji. 
 

• W menadżerze operacji kliknij prawym na jednej z 
operacji, następnie wybierz konfiguracja i przejdź do 
zakładki sortowanie. Następnie odznacz opcję Część. 
Zatwierdź, klikając OK. 

• Teraz ponownie wybierz Obróbka drewna > Analiza 

operacji złożenia , następnie kliknij Sort and Optimize 
paths w głównym oknie, kolejno zatwierdź, klikając OK. 

 

Uwaga: Sortowanie wg części stosujemy przy obróbce 
pojedynczych części, dla obróbki złożenia i nestingu, zalecamy 
odznaczenie tej opcji. 
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Operacje są już odpowiednio posortowane: 

 
 

Podobnie jak w poprzednich obróbkach, można weryfikować poszczególne operacje, a następnie generować kod 
ISO. 
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Nesting  

Nesting odbywa się za pomocą dedykowanej funkcji w TopSolid'Wood. 
 

- Pozycjonowanie nestingu 
- Obróbka 
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Tworzenie nestingu 

• Otwórz dokument 08 - Dinosaur.top Plik > Otwórz . 

• Wybierz Wood > Nesting > Automatyczny nesting . 

• Wybierz opcję głębokość jako: płaskie złożenie materiałowe, następnie kliknij Główne złożenie. 
 

 

 

• Wprowadź 1 w polu Mnożnik, a następnie wybierz wszystkie elementy, z których składa się dinozaur, stosują 
filtr według materiału lub wg własnych preferencji. 

• Zatwierdź, klikając OK. 
 

• Wprowadź odpowiednie wartości tak jak pokazano obok, 
a następnie zatwierdź, klikając OK. 
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Możesz sprawdzić orientację poszczególnych części, dozwolone stopnie swobody elementów i inne opcje w 
zakładce Części kolejnego okna. 

 

• Wybierz zakładkę Płyty, aby wybrać płyty, które chcesz wybrać do nestingu.  
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• Kliknij Dodaj, wprowadź odpowiednie parametry i zatwierdź, klikając OK. 

 
 
Możliwe jest zastosowanie zewnętrznych brzegów płyty. 

• Wprowadź 5 mm brzegu z każdej strony płyty. 
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• Wybierz zakładkę Nesting. 
 

• W sekcji Strategia dla kompleksowego nestingu, 
zaznacz opcję Ustawienia dla prostego frontu                            
i wybierz Pakowanie jako Lewo. 

 

• Ustaw Szczeliny pomiędzy częściami na 12mm. 
Wartość ta jest wystarczająco dużo, aby zmieścił się 
tam frez, a części nestingu trzymają się wzajemnie.  

 

• Zaznacz Generuj resztkowe części, wprowadź 
Minimalną stratę na długości – 400mm i minimalną 
stratę na szerokości jako 175mm. 

 

• Następnie zatwierdź, klikając OK. 
 

 
Rezultatem operacji jest: 
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Pozycjonowanie nestingu 

Utwórz nowy dokument w TopSolid'WoodCam  

• Utwórz nowy dokument w TopSolid'WoodCam I wybierz swój szablon maszyny, który utworzyliśmy podczas 
jednego z poprzednich ćwiczeń. 

Ustawienie nestingu 

• Wybierz Część > Pozycjonowanie >  Ustaw nesting. 

 

• Wybierz dokument, zawierający nesting. 

Jeżeli w dokumencie masz kilka plików dotyczących nestingu, TopSolid'WoodCam zapyta, który chcesz 
zapozycjonować na maszynie. 

• Wybierz Position 1 I zatwierdź, klikając dwukrotnie przycisk OK. 

Uwaga: Podczas pozycjonowania nestingu, dostępnych jest wiele opcji: 

UTWÓRZ PO JEDNEJ CZĘŚCI DLA RODZINY / UTWÓRZ WSZYSTKIE CZĘŚCI  

- W trybie utwórz wszystkie części, każda część jest niezależna, nawet jeżeli części są identyczne. Wszystkie 
operacje są wykonywane. 
 

- W trybie utwórz po jednej części dla rodziny, wykonywane są tylko pionowe operacje, a gdy część jest 
umieszczona na tej samej płycie kilka razy, TopSolid'WoodCam analizuje tylko pierwszą część, a następnie 
wykonuje tę samą operację obróbki dla wszystkich identycznych elementów, co przyspiesza obróbkę.  

 
NESTING NIEODWRÓCONY / NESTING ODWRÓCONY 

- Nesting nieodwrócony lub nesting odwrócony: opcja ta pozwala na wybór strony panelu, która ma być 
umieszczona na stole maszyny. 

Obróbka nestingu 

Przed przystąpieniem do obróbki zmienimy średnicę narzędzi, używanych do kalibracji I otworów, co pozwoli na 
obróbkę wszystkiego w jednym przejściu. 

• Wybierz Plik >  Właściwości. 

• Następnie wybierz Konfiguracja frezowania > Frezowanie zmień średnicę narzędzia  do kalibracji I otworów na 
10 mm. 
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• Zatwierdź, klikając OK. 
 

• Wybierz Obróbka drewna > Analiza operacji nestingu . 
 
Otworzy się okno operacji. 
Analiza operacji nesting umożliwia analizę poszczególnych części, jak też wszystkich części na raz. Dostępna jest 
dodatkowa opcja optymalizacji ścieżek obróbki. 

 

• Kliknij przycisk All parts.  
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Operacje domyślnie są sortowane po części.  

• Możesz wybrać odpowiednią optymalizację ścieżek, aby uniknąć niepotrzebnych zmian narzędzi. Wybierz Od 
najmniejszego do największego, a następnie kliknij Optymalizuj ścieżki (Sort and optimize paths).  

• Po zakończeniu optymalizacji, kliknij OK. 

• Sprawdź kolejność operacji w menadżerze operacji. 

Uwaga: Podobnie jak w przypadku innych typów części, można wykonywać operacje ręczne i półautomatyczne. 

• Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach, wykonaj symulację i sprawdź poprawność operacji, a następnie 
wygeneruj kod ISO. 
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Multi-machining 

Multi-machining polega na automatyzacji obróbki kilku części. 
 

- Przygotowanie szablonu maszyny 
- Przygotowanie części do obróbki 
- Multi-machining 
- Postprocesory 
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Wymagania wstępne 

Multi-machining polega na zautomatyzowaniu automatycznej obróbki, której uczyliśmy się w poprzednich 
ćwiczeniach. 
TopSolid'WoodCam pozwala na ustawienie części na maszynie, obróbkę części, generowanie kodu ISO, bez 
interwencji użytkownika. 

Ważnym jest, aby dobrze skonfigurować szablon maszyny (właściwy wybór narzędzi, postprocesora, ograniczeń). 
Należy również sprawdzić, czy wygenerowane programy dobrze działają na maszynie i czy wpisane wartości są 
odpowiednie dla każdego z rodzajów obróbki. 

Przygotowanie plików TopSolid'Wood  

• Otwórz dokument 09 - Bar.top, wybierz Plik > Otwórz . 

Przed wykonaniem multi-machiningu, upewnij się, czy poprawnie skonfigurowałeś definicję wszystkich części 
(materiał, powierzchnia pozycjonowania, pliki obróbkowe, priorytety operacji). 

TopSolid'WoodCam przeprowadza obróbkę zgodnie z tym, jak skonfigurowałeś powyższe opcje. 

Sortowanie części I nazywanie plików obróbkowych 

Domyślnie części są sortowane według nazwy, a pliki obróbki są nazwane przy użyciu opcji Oznaczenie. 

• Aby włączyć opcję korzystania z szablonu BOM do multi-machiningu przez TopSolid'WoodCam należy wybrać: 

Narzędzia > Opcje . 

• Kolejno wybierz: Konfiguracja TopSolid'Wood > Pliki > Sortowanie części w oknach wyboru, dwukrotnie kliknij 
na opcję TopSolid'WoodCam eksport i wybierz szablon BOM. 

• Po wybraniu szablonu, zatwierdź, klikając OK. 

W naszym przykładzie zachowamy domyślne nazwy, tj. Oznaczenie części. 
  



  TopSolid'WoodCam Podstawy 

90   Missler Software 

Multi-machining 

Wybranie części i opcji do obróbki multi-machining 

• Wybierz Wood > TopSolid'WoodCam > Multi-machining  . 

 

Uwaga: Możesz obsługiwać wiele projektów jednocześnie, klikając Wiele plików. Poniżej pokazane kroki będą 
dokładnie takie same dla wielu plików.  

• Wybierz Płaskie złożenie materiałowe przy opcji Głębokość – płaskie złożenie materiałowe, następnie kliknij 
w strefę graficzną. 

Otworzy się okno, które pozwala do definiowania obróbki multi-machining. Zakładka Obróbka umożliwia wybór 
trybu obróbki i części obróbki. 

Istnieją trzy tryby obróbki multi-machining: 

- Pozycjonowanie: TopSolid'WoodCam pozwala jedynie na ustawienie części i jej ewentualny obrót. Tryb 
ten jest przydatny, jeżeli wiesz, że części wymagają interwencji użytkownika. Pozwala uniknąć ręcznego 
wprowadzania wszystkich pozycji. 

- Pozycjonowanie I obróbka: TopSolid'WoodCam pozwala nie tylko na ustawienie części, ale również na 
przeprowadzenie obróbki części. Tryb ten pozwala na weryfikację plików obróbki, jak również na ręczne 
dodanie kilku operacji przed wygenerowaniem kodów ISO.  

- Pozycjonowanie, obróbka i program ISO: TopSolid'WoodCam umożliwia wykonanie zarówno 
pozycjonowania, obróbki, jak i wygenerowanie programu ISO. 

• Wybierz tryb Pozycjonowanie i obróbka. 
 

• Ustaw pole Przewróć na jako Inne pole obróbcze, a w polu Plik ISO, wybierz Po części.  

• Wybierz swój szablon maszyny w opcji Główny, w sekcji Pozycja na maszynach 

Uwaga: Jeżeli twoje części są obracane na inną maszynę, musisz również wybrać szablon maszyny dla dodatkowej 
pozycji na maszynie. 

 
  



TopSolid'WoodCam Basics  

Missler Software   91 

Kolejno możesz wybrać części ręcznie lub korzystając z kryteriów części. 

• Wybierz wszystkie części o grubości 22mm i wykonane z materiału Beech. 

 
 

• Odznacz opcję Wypełnij dokumenty.  

Możesz wybrać ścieżkę zapisu pliku w zakładce Zapisywanie.  

• Zaznacz opcję Zapisz, Zamknij, jak również Zastąp i wprowadź ścieżkę, gdzie zapisać plik. 

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić wprowadzone opcje i uruchomić obróbkę multi-machining. 

TopSolid'WoodCam ustawia teraz części na maszynie i tworzy obróbkę. 
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Rezultat multi-machining 

Na końcu procesu, otrzymasz raport – Dziennik przetwarzania projektu, który zawiera listę obrabianych części wraz 
ze szczegółami dotyczącymi pozycjonowania, obróbki i generowania plików ISO, a także listę nie uruchomionych 
operacji. 

W naszym przykłądzie widać, że dwie operacje wykonywania rowka w ustalonym kierunku nie zostały wykonane. 

 

• Kliknij OK, aby zamknąć okienko Dziennika przetwarzania projektu. 

Uwaga: Możesz otworzyć Dziennik przetwarzania projektu, wybierając kolejno: Wood > TopSolid'WoodCam > 
Wyświetl raport xxx.log  

Edytowanie plików obróbki 

• Teraz otwórz plik Middle separation - Séparation centrale.wod , który właśnie utworzyłeś w operacji multi-
machining i sprawdź dlaczego nie wszystkie operacje zostały uruchomione.  

• Wybierz Obróbka drewna >  Analiza operacji części, następnie wybierz zakładkę Frezowanie kształtowe , 
aby sprawdzić które rowki nie zostały obrobione.
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Rowki są w rzeczywistości na spodzie części, dlatego nie zostały obrobione. Należy więc obrócić część, aby umożliwić 
obróbkę. 
Część nie została odwrócona, ponieważ definicja części przewidywała jeden plik obróbki. 

Możliwe są dwa sposoby rozwiązania tego problemu: 

- Edytuj definicję części, aby odwrócić część i powtórzyć obróbkę multi-machining 
- Wykonaj brakujące operacje obróbki bezpośrednio w pliku. 

Będziemy korzystać z drugiej metody I edytujemy nasz plik obróbki. 

• Usuń wszystkie operacje w procesie obróbki, wybierając Operacje >  Menadżer operacji. 

• Teraz wybierz Część > Pozycjonowanie >  Przestaw część i kliknij Odwróć. 

• Gdy część znajduje się w drugiej pozycji, kliknij OK, aby zatwierdzić. 

• Obrabiaj dwa rowki, wybierz Obróbka drewna >  Analiza operacji części. 

• Kiedy operacja będzie ukończona, kliknij Wyjdź, żeby zamknąć okno. 

• Umieść część na drugiej powierzchni, korzystając z funkcji: Część > Pozycjonowanie >  Obróć część. 

• Wybierz nową powierzchnię podparcia części. 

• Następnie wybierz Position 2, I kliknij OK, aby zatwierdzić. 

• Wykonaj Obróbka drewna >  Analiza operacji części na drugiej powierzchni i wykonaj ostatnie operacje. 
 
Gdy wszystkie operacje będą zakończone, możesz wygenerować pliki ISO wg jednej z poniższych metod: 

- Pojedynczy plik ISO dla obróbki dwóch powierzchni z przerwą w środku programu na odwrócenie części. 
- Jeden plik obróbki dla jednej powierzchni. 
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Pojedynczy plik ISO dla części 

Jeżeli chcesz wygenerować jeden plik obróbki musisz dodać przerwę po operacji obróbki dla pierwszej części. 

• Wybierz Operacje > Dodatkowe funkcje kodu ISO >  Przerwa. 

• Wybierz ostatnią operację po pierwszej stronie obróbki na liście rozwijanej lub zaznacz odpowiednią ścieżkę 
narzędzia bezpośrednio w strefie graficznej. 

 

• Zmień Numer zatrzymania na Zatrzymaj z odmocowaniem . 
 

 
• Klinij OK, aby zatwierdzić.  

Jeden plik ISO dla jednej powierzchni  

• W celu utworzenia jednego pliku ISO dla jednej powierzchni, wybierz: Operacje> Programy >  Jeden program 
NC na część. 

• Zatwierdź, klikając Tak. 

• Sprawdź, czy operacje w procesie obróbki zostały rozdzielone. Numer programu jest przypisany do każdej 
operacji. 

• Zamknij dokument obróbki. 
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Obróbka z użyciem agregatu 

Obróbka za pomocą agregatu ma znaczenie tam, gdzie niemożliwa jest obróbka przy pomocy standardowego 
wrzeciona. 
 

- Obróbka z użyciem agregatu 
- Tworzenie roboczego układu współrzędnych 
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Obróbka za pomocą agregatu jest zrozumiała dla użytkowników. TopSolid'WoodCam automatycznie wybiera 
odpowiednie narzędzie na agregacie do obróbki.  
Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zastosowanie odległości bezpiecznej, aby uniknąć kolizji z częścią obrabianą. 

Obróbka automatyczna 

• Otwórz dokument 10 - Machinings With Aggregate.top. 

Tworzenie dokumentu TopSolid'WoodCam  

• Utwórz nowy dokument TopSolid'WoodCam I wybierz szablon maszyny, który został utworzony w jednym z 
wcześniejszych ćwiczeń. 

Ustawienie części 

• Po utworzeniu nowego dokumentu w TopSolid’WoodCam, ustaw część na maszynie. Wybierz Część > 

Pozycjonowanie >  Ustaw część. 

• Wybierz część a następnie wybierz Position 1 i dwukrotnie kliknij OK, aby zatwierdzić. 

Wykonanie operacji 

• Wybierz Obróbka drewna >  Analiza operacji części, kliknij przycisk Obróbka, a następnie Wyjście, aby wyjść 
z okna analizy.  

• Wykonaj Operacje >  Menadżer operacji. 

 
 
Jedna z operacji nie została wykonana. Jest to spowodowane tym, że kieszeń została wykonana poprzez 
odejmowanie materiału, a funkcja ta nie jest rozpoznawana przez TopSolid'WoodCam. 
Dlatego obróbka musi być wykonana ręcznie, albo półautomatycznie. 
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Dodatkowa obróbka 

Tworzenie roboczego układu współrzędnych 

Tworzenie układu współrzędnych 

• Wybierz Narzędzia >  Układ współrzędnych i kliknij ikonę  Układ współrzędnych na powierzchni i 
punkcie. 

• Zaznacz poniżej pokazaną powierzchnię. 

 

• Następnie wybierz lewy górny róg zaznaczonej powierzchni, jako początek układu współrzędnych. 

 

• W razie potrzeby użyj czerwonej strzałki, aby pozycję układu współrzędnych jak pokazano poniżej: 
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Zadeklarowanie roboczego układu współrzędnych  

• Wybierz Roboczy układ współrzędnych > Utwórz >  Ręcznie, a następnie wybierz układ współrzędnych, który 
przed chwilą utworzyłeś. 

 

• Wybierz Płaszczyznę pracy XYZ-  z rozwijanej listy I zatwierdź, klikając OK. 

Uwaga: Płaszczyzna pracy odpowiada sposobowi w jaki współrzędne obróbki wysyłane są do maszyny. Użyj 
płaszczyzny XYZ-, która odpowiada strukturze, która jest wymagana do uzyskania właściwych plików ISO, dla 
wszystkich roboczych układów. 
 
Następnie otworzy się okno Modyfikacji roboczych układów współrzędnych, które przedstawia wszystkie jednostki, 
które mogą zostać użyte do obróbki przy użyciu roboczego układu współrzędnych. 
Okno to pozwala również na wprowadzenie zmian w roboczym układzie współrzędnych. 

 

• Kliknij OK, aby zatwierdzić. 

Używanie roboczego układu współrzędnych 

Musimy aktywować działający roboczy układ współrzędnych, na którym chcemy pracować.  

• Wybierz Roboczy układ współrzędnych >  Utwórz aktualnym I zaznacz roboczy układ współrzędnych. 
Roboczy układ współrzędnych zmieni teraz kolor na 
czerwono. 

• Teraz wybierz Obróbka drewna >  Obróbka topologii 
i wybierz powierzchnię bazową operacji odejmowania, 
pokazaną poniżej. 
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• Wybierz Obróbka kieszeni z rozwijanej listy I zatwierdź, klikając OK. 

• Wybierz frez Ø10mm groove milling cutter na agregacie. 

 

• Kliknij Użyj narzędzia, a następnie kliknij OK, aby zatwierdzić. 
 

• W wyświetlonym oknie operacji zmień wartości parametrów Naddatek od dołu i Naddatek od boku, jak 
pokazano poniżej.  

 

• Zatwierdź, klikając OK. 

• Następnie ponownie wybierz powierzchnię bazową operacji odejmowania materiału. 
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• Wybierz z rozwijanej listy Operacje opcję Zewnętrzne wykańczanie profilu, a następnie zatwierdź, klikając OK.  

• Wybierz frez Ø5mm slot milling cutter na agregacie. 

• W oknie operacji zmień zaznacz opcję Kompensacja narzędzia i zmień metodę kompensacji narzędzia na 
Korekcja.  

 

• Zatwierdź, klikając OK. 

Rezultatem operacji jest: 

 

• Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach wykonaj symulację obróbki, aby sprawdzić jej poprawność, a 
następnie wygeneruj kod ISO. 
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Domyślne wartości parametrów 

Wartości domyślne parametrów operacji można wykorzystać do skonfigurowania ustawień różnych operacji w celu 
dostosowania ich do sposobu obróbki. 
 

- Zmiana domyślnych wartości parametrów 
- Zapisywanie domyślnych wartości parametrów 
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Domyślne wartości są wspólne dla wszystkich operacji tego samego typu. Niektóre wartości są wspólne dla kilku 
operacji. 
Zachowaj ostrożność podczas wyboru ustawień, które mają zostać zmienione, ponieważ będą miały wpływ na 
wszystkie operacje, z którymi są powiązane.  

Zmiana domyślnych wartości parametrów 

Domyślne wartości parametrów są podzielone na trzy sekcje: 

- Jądro: ogólne ustawienia aplikacji 
- Frezowanie: ogólne ustawienia obróbki. 
- Obróbka drewna: ustawienia dotyczące obróbki drewna. 

 

Wyjście takie samo jak wejście 

• Wybierz: Obróbka drewna > Kalibracja > Dojście/Wycofanie  I zaznacz 
opcję Wejście takie samo jak wyjście. 

• Wprowadź wartość logiczną 1 lub 0 w odpowiednim polu, zamiast 
parametru global.retrack_same_attack. 1 oznacza, że opcja jest włączona, a 0, ze 
wyłączona.  

Styczne wejście 

• Wybierz: Obróbka drewna > Kalibracja > Dojście/Wycofanie > Wejście, a 
następnie Metoda wejścia. Użyjemy wartości numerycznych, odpowiadających 
jednej z opcji na liście. W tym przypadku chcemy mieć wejście styczne, więc 
wpisujemy 3 w polu parametru.  

Maksymalna głębokość osiowa 

•  Wybierz: Obróbka drewna > Kalibracja > Parametry I wybierz: 
Maksymalna głębokość osiowa. W polu parametru wprowadź 10 [mm]. 
 
 
 
 

 Zapisanie domyślnych wartości parametrów 

• W celu zapisania zmian do przyszłego użytku, nadaj nazwę pliku 
i zapisz, klikając przycisk dyskietki. 

• Zatwierdź, klikając OK. 

Uwaga: Pamiętaj, aby zapisywać zmiany, po każdej modyfikacji 
domyślnych wartości parametrów, klikając przycisk dyskietki. W 
innym przypadku zmiany będą dotyczyły tylko aktualnego 
dokumentu TopSolid'WoodCam. 
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Annex: Lista narzędzi 

 


