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Wyszukiwanie cech dla Zera osio-

wego i praktyczne zastosowanie 
DEFINIOWANIE PUNKTU ZERA 
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Podczas przygotowania geometrii do obróbki ważnym 

krokiem jest zdefiniowanie ZERA (ZERO to punkt 

względem, którego będzie generowany kod NC). 

Czynność tę można wykonać na kilka sposobów: 

Przesunięcie geometrii do istniejącego ZERA, 

wykorzystując do tego narzędzie Przesuń. Korzystając 

z opcji Przesuń zaznaczamy opcję Dynamicznie, 

umożliwia ona przesunięcie wybranych elementów 

między dwoma wskazanymi punktami, bez potrzeby 

wpisywania konkretnej wartości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złapanie, a następnie upuszczenie znacznika ZERA 
w wybranym miejscu. 

 

 

 

 

 

 

Stworzenie nowego ZERA, za pomocą opcji 
dostępnych na zakładce Ustawienie > Zero > 
Tworzenie Zera. 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB 1 

SPOSÓB 3 

DEFINIOWANIE PUNKTU ZERA 

Sposób 1 SPOSÓB 2 



W okienku Nazwa wprowadzamy nazwę tworzonego 
ZERA, jeśli orientacja osi jest odpowiednia wystarczy 
zaznaczyć opcję Początek układu, pozostałe jak na 
rysunku wyżej, zatwierdzić OK i wskazać nowy punkt 
ZERA. Natomiast, jeśli płaszczyzna pracy nowego 
ZERA nie jest równoległa do aktywnego, rozwijamy 
opcję Płaszczyzna i wybieramy jedną z dostępnych 
tam opcji. 

 Przez łuk - po wybraniu tej opcji program 
utworzy nam ZERO, którego płaszczyzna pracy 

(XY) będzie równoległa do płaszczyzny, w 
której leży wskazany przez nas łuk. 

 Normalny do linii – płaszczyzna pracy nowego 
ZERA będzie prostopadła do wskazanej przez 
nas linii. 

 Przez 3 punkty – płaszczyzna pracy 
definiowana jest przez wskazanie trzech 
punktów,  pierwsze dwa determinują nam 
kierunek osi X, natomiast trzeci definiuje 
płaszczyznę pracy, która przechodzi przez oś X i 
punkt d3. 

 

 

 

Funkcja tworzenie ZERA 

 

 Normalna do lica – płaszczyzna robocza będzie 

równoległa do wskazanej płaskiej powierzchni, 

użyć jej możemy dla modeli bryłowych. 

 Oś lica – płaszczyzna pracy będzie prostopadła 

do osi wskazanej powierzchni cylindrycznej. 

 Wyrównanie do widoku – płaszczyzna pracy 

będzie prostopadła do bieżącego widoku. 

Wszystkie te opcje po zaznaczeniu opcji Początek 

układu, definiują płaszczyznę równoległą do 

płaszczyzny roboczej nowego ZERA, dodatkowo 

wskazujemy punkt, przez który będą przechodziły 

jego wszystkie osie. Dzięki opcji Płaszczyzna pracy 

możemy zmieniać płaszczyznę roboczą tworzonego 

ZERA. 

Odpowiednie kierunki osi oznaczone są kolorami, czerwony reprezentuje oś X, zielony oś Y, a niebieski oś Z. 
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Opcja Wymiar po przełączeniu z 3D na 2D powoduje 
nam, że nowe ZERO będzie wyświetlało tylko 2 osie 
współrzędnych. 

 

 

 

 

 

 

Korzystając z narzędzia Utwórz ZERO możemy 
zdefiniować nowe ZERO, które będzie obrócone o 
dany kąt, względem wybranego przez nas ZERA. 

Na kolejnych zdjęciach przedstawiono ustawienia dla 

tworzonego przykładowego ZERA Test, jest ono 

obrócone o 90° wokół osi X względem ZERA Nowe. 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo:  

 

 

 

 

Tworzenie ZERA 

DEFINIOWANIE PUNKTU ZERA 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0KOqbppT9A&feature=youtu.be
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Wyszukiwanie cech dla Zera osio-

wego i praktyczne zastosowanie 

WYSZUKIWANIE CECH DLA ZERA OSIOWEGO, 

ZASTOSOWANIE PODCZAS OBRÓBKI 
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Z wstążki Cechy wybieramy opcję Znajdź cechy, a 

następnie wybieramy odpowiednie opcje na po-

szczególnych kartach. Akceptujemy wprowadzone 

zmiany za pomocą przycisku OK. 

 

Z wstążki Cechy wybieramy opcję Znajdź cechy, a 

następnie wybieramy odpowiednie opcje na 

poszczególnych kartach. Akceptujemy wprowadzone 

zmiany za pomocą przycisku OK. 

Wszystkie wyszukane cechy znajdują się z lewej 

strony na zakładce Cechy, dodatkowo można 

podświetlić sobie cechy za pomocą opcji znajdującej 

się w lewym górnym rogu w obszarze roboczym 

EDGECAM. 

 
 

WYSZUKIWANIE CECH DLA ZERA OSIOWEGO, 

ZASTOSOWANIE PODCZAS OBRÓBKI 

Aby móc wykonać obróbkę wyszukanych 

elementów należy mieć odpowiednio 

przystosowany do tego celu postprocesor, 

dodatkowo, aby wszystkie operacje frezarskie były 

dostępne należy wybrać odpowiedni tryb pracy w 

środowisku tokarskim. 

Przechodzimy do obróbki, z wstążki Obróbka wybieramy 

operację Wiercenie.  

W tym tutorialu dowiesz się w jaki sposób wyszukiwać cechy dla Zera osiowego oraz jak użyć wyszukane cechy do 
obróbki przy zastosowaniu operacji frezarskich. Uruchamiamy oprogramowanie EDGECAM i wczytujemy element. 
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 W pierwszej kolejności będziemy musieli wskazać 

punkty. Wskazujemy punkt na jednej z cech, w 

związku z tym że podczas wyszukiwania cech 

zaznaczyliśmy opcję pozwalającą na zgrupowanie 

otworów o takich samych parametrach wystarczy 

wskazać jeden punkt, a reszta sama się podświetli. 

W wyświetlonym oknie dialogowym zaznaczamy 

parametry tak jak na rysunku powyżej. 

Wybieramy odpowiednie narzędzie na zakładce 

Zgrubny oraz Wykańczająco. 

 

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych 

parametrów klikamy OK. Ścieżka narzędzia zostanie 

automatycznie wygenerowana. 

Teraz wykonamy obróbkę kieszeni. Wybieramy 

operację Zgrubny. Po wyświetleniu komunikatu 

wskazujemy cztery kieszenie. 



W poszczególnych zakładkach wybieramy 

odpowiednie parametry.  

Akceptujemy zmiany za pomocą przycisku OK. 

Na filmiku poniżej można zobaczyć w jaki sposób 

przebiega obróbka zasymulowana w EDGECAM. 

 
 

WYSZUKIWANIE CECH DLA ZERA OSIOWEGO, 

ZASTOSOWANIE PODCZAS OBRÓBKI 

https://www.youtube.com/watch?v=X8GuxsWVQk4&feature=youtu.be
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Wyszukiwanie cech dla Zera osio-

wego i praktyczne zastosowanie 

WYBÓR I DOSTOSOWANIE ZESTAWU 

NARZĘDZI 
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Uruchamiając Panel startowy EDGECAM mamy 

dostęp do różnych funkcjonalności. Jedną z nich jest 

Asystent zestawów narzędzi, dzięki niemu jeszcze 

przed rozpoczęciem planowania obróbki w programie 

możemy wybrać i odpowiednio dostosować 

narzędzia, które później zastosujemy do 

wygenerowania ścieżek narzędzi. 

Po uruchomieniu opcji wyświetli się nam okno 

składające się z dwóch obszarów Plan i Narzędzia. 

Aby stworzyć nowy Plan należy kliknąć na [Plan] a 

następnie [Dodaj]. 

W wyświetlonym oknie wprowadzamy wymagane 

parametry, a następnie wybieramy [OK]. 

Nowo utworzony plan zostanie wyświetlony na 

liście z lewej strony.  

WYBÓR I DOSTOSOWANIE ZESTAWU NARZĘDZI 
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Kiedy mamy już wybrane i dostosowane wszystkie 

narzędzia klikamy dwukrotnie lewym klawiszem 

myszy na nowo utworzonym Planie “Toczenie”. 

Przechodząc na zakładkę Narzędzia mamy wgląd do 

wszystkich dodanych narzędzi. Akceptujemy okno i 

przechodzimy do tworzenia sekwencji. 

Przechodząc do Głównego okna EDGECAM  

i wybierając z zakładki Ustawienia - Twórz sekwencję 

> Nowa sekwencja toczenia. W wyświetlonym oknie 

z prawej strony możemy wybrać jako zestaw narzędzi 

nasz nowo utworzony, dzięki czemu po wybraniu 

Magazynu narzędzi na zakładce Obróbka wyświetlą 

nam się tylko zdefiniowane przez nas narzędzia. 

WYBÓR I DOSTOSOWANIE ZESTAWU NARZĘDZI 
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PRZEKSZTAŁCANIE ŚCIEŻKI NARZĘDZIA 
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EDGECAM zawiera w swojej funkcjonalności kilka 

opcji pozwalających na powtórzenie identycznych 

wygenerowanych ścieżek narzędzia. Opcje dostępne 

są na zakładce Obróbka w sekcji Różne -> Przekształć. 

PRZESUŃ 

Przesunięcie lub skopiowanie serii operacji. Opcja 

stosowana w przypadku, gdy model zawiera taką 

samą cechę więcej niż jeden raz. W tym poleceniu 

zmianie ulegają ścieżki narzędzia, nie ma natomiast 

zmiany w pierwotnej geometrii projektu. 

Opcje w oknie dialogowym: 

 Od: Określa pierwszą przekształcaną 

instrukcję w sekwencji. 

 Do: Określa ostatnią instrukcję do 

przekształcenia w sekwencji. 

 X/Y/Z Przyrost: Przesunięcie w X/Y/Z. 

 Powtórz: Ilości powtórzeń wybranych ścieżek 

w każdej instrukcji. 

 Podprogramy: Wybranie nie pozwala na 

uniknięcie podczas generowania kodu NC 

użycia podprogramów w przesuniętej ścieżce 

narzędzia. 

 

 

 

 

PRZEKSZTAŁCANIE ŚCIEŻKI NARZĘDZIA 
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LUSTRO 

Odbicie szeregu wybranych operacji. W tym 

poleceniu tylko ścieżki narzędzia ulegają zmianie, 

geometria elementu nie ulega zmianie. 

 

 

 

 

 

Opcje w oknie dialogowym: 

 Od: Określenie pierwszej instrukcji w odbiciu 

lustrzanym. 

 Do: Określenie ostatniej instrukcji. 

 Odwróć: Odwrócenie kolejności sekwencji i 

kierunku narzędzia. 

OBRÓĆ PŁASKO 

Obracanie lub kopiowanie serii operacji jeden lub 

więcej razy. Jest to wykorzystywane, gdy ta sama 

cecha pojawia się kilka razy wokół środkowego 

punktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje w oknie dialogowym: 

• Od: Określa pierwszą instrukcję obracanej 

sekwencji. 

• Do: Określa ostatnią instrukcję. 

• Powtórz: Ilość powtórzeń wybranych elementów 

sekwencji. 

• Podprogramy: Wybranie nie pozwala na uniknięcie 

podczas generowania kodu NC użycia podprogramów 

z przesuniętej ścieżki narzędzia. 

PRZEKSZTAŁCANIE ŚCIEŻKI NARZĘDZIA 
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GENEROWANIE ŚCIEŻKI NARZĘDZI DLA  

PÓŁFABRYKATU 
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W tym tutorialu dowiesz się jakie są możliwości cyklu 

obróbki zgrubnej przy zastosowaniu określonego 

półfabrykatu. 

W pierwszej kolejności otwieramy dowolny plik z 

modelem bryłowym. 

Przechodzimy na zakładkę Obróbka. Wybieramy Cykl 

Zgrubny, a następnie wprowadzamy modyfikatory. 

Zakładka Ogólnie: 

 Typ modelu: Bryły  

 Typ frezowania: Optymalne  

 Strategia: Koncentrycznie 

 Półfabrykat, Typ: Brak  

 Szerokość %: 50  

 Tolerancja: 0.05  

 Szer. wykończ.: 50 

Zakładka Głębokość: 

 Bezpieczny: 10  

 Poziom: 0  

 Głębokość: 0  

 Głęb. skraw.: 3 

 Asocjatywny: Zaznacz 

 Resztki pośrednie - Głęb. skraw.: 0.5 

 Wykryj płaskie regiony: Zaznacz 

 

GENEROWANIE ŚCIEŻKI NARZĘDZI DLA  

PÓŁFABRYKATU 
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ZAKŁADKA KONTROLA 

ZAKŁADKA WEJŚCIA 

 Typ wejścia: Automatyczny  

 Od profilu w XY: 3 

 

Wybieramy [OK] i wykonujemy wyświetlone 

instrukcje. Dla instrukcji Wskaż bryłę lub cechę do 

obróbki wskazujemy model, a następnie klikamy 

prawym klawiszem myszy. 

Komunikat Wskaż elementy, jako Zakres obróbki 

(Zakończ jeżeli brak) zignoruj, kliknij prawym 

klawiszem myszy.  

 

 



Jeżeli półfabrykat oznaczony jest, jako brak, a 

obróbka dotyczy tylko powierzchni zewnętrznych cykl 

zostanie odrzucony i wyświetli się poniższy 

komunikat: 

Tworzymy jeszcze raz cykl Zgrubny. Wszystkie 

wprowadzone wcześniej wartości będą zapamiętane, 

tak więc modyfikujemy tylko typ półfabrykatu na 

zakładce Ogólnie. 

Wybieramy [OK]. Po wyświetleniu komunikatu Wskaż 

profil półfabrykatu wskazujemy prostokąt 

reprezentujący półfabrykat, a następnie klikamy 

prawym klawiszem myszy. 

Po zaakceptowaniu wszystkich komunikatów 

wygenerowana zostanie ścieżka narzędzia dla 

wskazanego typu półfabrykatu. Należy zwrócić 

również uwagę na czas trwania cyklu. 

 

 

GENEROWANIE ŚCIEŻKI NARZĘDZI DLA  

PÓŁFABRYKATU 
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OBRÓBKA ZGRUBNA PÓŁFABRYKATU TYPU  

ODLEW ORAZ MODEL 3D 
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Sprawdź jakie są możliwości cyklu obróbki Zgrubnej 

przy wykorzystaniu półfabrykatu typu odlew i model 

3D. 

PÓŁFABRYKAT ODLEW 

Edytujemy cykl Zgrubny i modyfikujemy na zakładce 

Ogólnie parametr Półfabrykat, Typ: Odlew dla 

naddatku wprowadzamy wartość np. 5. 

Wybieramy [OK]. Zostanie wygenerowana ścieżka 

narzędzia która dla wybranego typu półfabrykatu 

będzie wyglądała inaczej niż dla pozostałych typu 

półfabrykatu. 

 

PÓŁFABRYKAT MODEL 3D 

W kolejnym przypadku zastosujemy półfabrykat z 

modelu 3D, aby zastosować taki rodzaj 

półfabrykatu należy mieć wcześniej zapisany 

model, który będzie reprezentował nasz 

półfabrykat, tak więc przechodzimy do wstążki 

Ustawienie. Z okna Cechy usuwamy istniejący 

Półfabrykat.  

Wybieramy polecenie Ustawienie -> Dodaj 

półfabrykat. Ładujemy model reprezentujący 

półfabrykat. 

OBRÓBKA ZGRUBNA PÓŁFABRYKATU TYPU  

ODLEW ORAZ MODEL 3D 



Nie jest konieczne określanie warstwy, wstawiony 

element powinien być automatycznie umieszczony w 

nowej warstwie. Sprawdzamy zakładkę Bryły w Plik > 

Ustawienia. 

Przechodzimy na wstążkę Obróbka. Edytujemy cykl 

Zgrubny. Ponownie określamy wprowadzone 

współrzędne, definiujemy typ półfabrykatu, jako 

Model 3D. 

Klikamy Półfabrykat na interaktywnej wstążce 

wskazywania. 

Dla wyświetlonego komunikatu Wskaż Powierzchnię, 

Bryłę lub STL jako półfabrykat wybieramy wcześniej 

załadowany model z okna Cechy, a następnie 

akceptujemy zmiany. 

 

Edgecam wykorzysta teraz wskazany półfabrykat do 

wygenerowania ścieżki narzędzia. 

OBRÓBKA ZGRUBNA PÓŁFABRYKATU TYPU  

ODLEW ORAZ MODEL 3D 
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OBRÓBKA KIESZENI O ZMIENNEJ 

GŁĘBOKOŚCI 
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Pierwszymi krokami jakie należy podjąć po wczytaniu 

modelu do oprogramowania EDGECAM jest 

odpowiednie ustawienie Zera, dobór półfabrykatu, 

postprocesora, wybór narzędzia. Po wykonaniu 

powyższych czynności należy na zakładce Obróbka 

wybrać cykl Zgrubny. 

Po wybraniu cyklu pojawi nam się okno dialogowe z 

różnymi parametrami. Wybieramy stategię Wave, 

określamy typ półfabrykatu jako „Profil”, ustawiamy 

w polu „Szerokość %” na 15 a typ modelu ustawiamy 

jako Bryłę.  

Przechodzimy na kolejną zakładkę Głębokość. Przy 

takich parametrach jak Bezpieczny, Poziom oraz 

Głębokość zaznaczamy asocjatywny. Akceptujemy 

wprowadzone parametry. 

Wskazujemy bryłę a następnie profil półfabrykatu. 

Pozostałe komunikaty akceptujemy prawym 

klawiszem myszy. 

Po zaakceptowaniu oraz wskazaniu odpowiednich 

elementów otrzymamy ścieżkę narzędzia. 

KIESZENIE O ZMIENNEJ GŁĘBOKOŚCI 
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OBRÓBKA TEKSTU WOKÓŁ CYLINDRYCZNEJ  

POWIERZCHNI 
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Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego 

środowiska pracy. Przechodzimy na wstążkę Plik, a 

następnie wybieramy Nowa część frezowanie. 

Po wyborze odpowiedniego środowiska 

przechodzimy na wstążkę Ustawienie i wybieramy 

opcję Tekst-Cecha. 

Wprowadzamy następujące modyfikatory a następnie 

klikamy [OK]. 

ZAKŁADKA OGÓLNIE 

 Typ czcionki: Wektor  

 Obrót: 90  

 Wysokość: 15 

 Tekst: Obrotowa obróbka  

 Szerokość: 15 

Położenie tekstu definiujemy wybierając jeden z  

klawiszy X,Y lub Z i w wyświetlonym oknie 

wprowadzamy współrzędne: X100, Y0, Z50. 

Akceptujemy okienko. 

Następnym krokiem jest wybór odpowiedniego 

postprocesora, na karcie Ustawienia klikamy na 

Twórz sekwencję, po wyświetleniu okna z 

dostępnymi postprocesorami wybieramy jedną z 

dostępnych demowych maszyn np. Mill Vertical BA 

Rotary mm.mcp. 

OBRÓBKA TEKSTU WOKÓŁ CYLINDRYCZNEJ  

POWIERZCHNI 



Przechodzimy na zakładkę Obróbka w oknie 

Edytujemy sekwencję i konfigurujemy parametry 

według poniższego rysunku. Następnie klikamy [OK]. 

Na tej samej karcie przechodzimy do opcji Narzędzie i 

wyszukujemy odpowiedniego narzędzia np. 2.0 mm 

Multi-Flute End Mill. Po wybraniu wprowadzamy 

numer narzędzia 1. Kolejnym krokiem jest wybranie 

opcji Różne > Tryb obrotowy. 

Przechodzimy do Cykli frezarskich i wybieramy cykl Tekst. 

Wprowadzamy parametry a następnie klikamy [OK]. 

 

Dla instrukcji Wskaż pierwszy element tekstu do 

obróbki. Wskazujemy tekst, który został przez nas 

utworzony i akceptujemy, program wygeneruje 

ścieżkę dla wskazanego profilu. 

W związku z tym że został zastosowany Tryb 

obrotowy tekst zostanie nawinięty wokół cylindra. 

OBRÓBKA TEKSTU WOKÓŁ CYLINDRYCZNEJ  

POWIERZCHNI 
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PRZYGOTOWANIE OBRÓBKI TOKARSKIEJ WAVE 
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W pierwszym kroku wczytamy przykładowy model. 

Przy pomocy narzędzia Profil tokarski z zakładki Cechy 

utworzymy dwie cechy technologiczne w postaci 

profili tokarskich. 

 

 

 

 

 

Na bazie utworzonych cech wygenerujemy ścieżki 

dla wybranego narzędzia. 

Zapraszamy do  zapoznania się z materiałem wideo: 

PRZYGOTOWANIE OBRÓBKI TOKARSKIEJ WAVE 

Wykorzystanie strategii Wave w obróbce tokarskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=2mx8oRqx1EQ&feature=youtu.be
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KONFIGUROWANIE WIDOKU MODELU 
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Sprawdź w jaki sposób tworzyć przekrój w dowolnym 

miejscu detalu, który może nam posłużyć np. do 

bardzo wnikliwej analizy ścieżek narzędzia, które nie 

byłyby widoczne w standardowym widoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przykładzie posłużono się poniższym modelem. 

Jak widać zero (układ współrzędnych) znajduje się 

poza obszarem modelu, załóżmy, że chcemy stworzyć 

przekrój w miejscu gdzie znajduje się kieszeń. 

Możemy zrobić to na dwa sposoby.  

 

Pierwszym z nich jest ręczne wpisanie 

współrzędnych położenia środka kieszeni od 

naszego aktualnego zera na odpowiedniej osi. 

Wybieramy Menu Widoku, następnie Ustawienia 

Widoku, zakładka Przekrój i wypełniamy pole 

odpowiedniej osi o wartość odsunięcia oraz 

wybieramy kierunek.  

W efekcie otrzymujemy przekrój.: 

Drugą metodą utworzenia przekroju w dowolnym 

punkcie jest utworzenie nowego zera poprzez np. 

przesunięcie układu współrzędnych na 

odpowiednią pozycję na detalu i analogicznie 

wybranie opcji Menu Widoku, Ustawienia Widoku, 

zakładka Przekrój następnie nie ma potrzeby 

wpisywania wartości odsunięcia a tylko zaznaczenia 

kierunku cięcia. Tą metodę możemy stosować nie 

znając 

KONFIGUROWANIE WIDOKU MODELU 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef9FsqeX29I&feature=youtu.be
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PROFILOWANIE OŚ B 
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Posiadając tokarkę z dodatkowymi osiami CYB, oraz 

licencję EDGECAM Ultimate Turning lub Ultimate 

Production możemy skorzystać z cyklu Profilowanie 

Oś B służącego do programowania obróbki zgrubnej 

lub wykańczającej, nożem odpowiednio nachylonym 

do profilu w osi B. 

Dany cykl daje nam większe możliwości 

programowania obróbki. Jeśli do obróbki 

pochylonych powierzchni potrzebujemy kilku noży 

tokarskich, to korzystając z tego cyklu możemy użyć 

jednego noża i zadać mu stały kąt pochylenia w osi B, 

który będzie mógł dostać się w trudno dostępne 

miejsca. Cykl ten gwarantuje nam stały kąt 

pochylenia noża do profilu, przez co mamy pewność, 

że wszystkie obrabiane powierzchnie naszego modelu 

będą miały podobną chropowatość, oraz warunki 

skrawania podczas obróbki będą jednakowe.  

Jeżeli chcemy skorzystać z cyklu Profilowanie Oś B, to 

bardzo ważnym elementem jest ustawienie punktu 

płytki naszego narzędzia, ponieważ ścieżka będzie 

wygenerowana tylko wtedy, gdy punkt płytki będzie 

ustawiony na Główny - środek.  

W cyklu mamy kilka możliwości sterowania 

pochyleniem narzędzia względem obrabianej 

powierzchni. Możemy wprowadzić minimalny i 

maksymalny kąt pochylenia, wartość kąta o jaką 

narzędzie ma się odpowiednio dostosować do 

profilu, oraz podać o jaką maksymalną wartość 

dany kąt może nam się zmieniać. Dodatkowo 

mamy możliwość ustawienia poziomu 

bezpiecznego w osi Z lub X.  

Zapraszamy do  zapoznania się z materiałem wideo: 

PROFILOWANIE OŚ B 

https://www.youtube.com/watch?v=3tgXyGOiVvk&feature=emb_title
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CYKL ROWKI PROFILE I PROFILOWANIE 

GWINTU 
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W tym tutorialu dowiesz się jak wykorzystać opcję Kąt 

orientacji profilu teoretycznego dostępną w cyklu 

Rowki profile oraz w jaki sposób wygenerować 

ścieżkę narzędzia korzystając z cyklu Profilowanie 

Gwintu.  

Cykl Rowki profile  

Opcja Kąt orientacji profilu teoretycznego dostępna 

jest w cyklu Rowki profile na zakładce Kontrola i 

pozwala podciąć pierwszy element wskazanego 

profilu, gdy nie jest podana wartość dla promienia/ 

fazy. Wartość wprowadzona w pole opcji Kąt 

orientacji profilu teoretycznego jest uwzględniana 

dla pierwszego elementu geometrii zdefiniowanego 

przez użytkownika podczas wskazywania geometrii. 

Opcja nie jest dostępna, jeśli nie zostanie wybrana 

funkcja Dołącz pierwszy i ostatni element. 

Po przejściu na zakładkę Obróbka i wyedytowaniu 

stworzonego wcześniej cyklu Rowki profile lub 

stworzeniu od nowa, przechodzimy na zakładkę 

Kontrola i wprowadzamy odpowiednią wartość dla 

opcji Kąt orientacji profilu teoretycznego.  

 

 

 

 

 

Poniżej przedawiona jest ścieżka przed i po załączeniu 

danej opcji:  

 

CYKL ROWKI PROFILE I PROFILOWANIE GWINTU 



Cykl Profilowanie Gwintu 

Po wczytaniu pliku przechodzimy na zakładkę 

Obróbka i wybieramy cykl Profilowanie gwintu.  

Na zakładce Ogólnie wprowadzamy takie 

modyfikatory jak: Odległość bezpieczna, Stały 

naddatek, Wejście (Skok*Zwoje)(mm/obr).  

Na zakładce Zaawansowane wprowadzamy wartość 

dla opcji Zakończenie w osi Z. 

 

Na zakładce Zgrubny wpisujemy wartości dla opcji 

Boczna głębokość skrawania i Głębokość skrawania.  

Po zaakceptowaniu okna wyświetlone będą 

następujące komunikaty: Wskaż linie/łuki/ciągłość/

krzywą jako profil. 



Wskaż nowy punkt startu dla profilu (lub Zakończ). 

Wskaż krzywą prowadzącą. 

Po wskazaniu odpowiednich profili zostanie 

wygenerowana ścieżka narzędzia.  

Poniżej przedstawiony jest detal po przeprowadzeniu 

symulacji w EDGECAM.  

 

 

 

CYKL ROWKI PROFILE I PROFILOWANIE GWINTU 
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RAPORT OBRÓBKI 
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Raport obróbki dzięki swojej funkcjonalności jest 

prostym i szybkim narzędziem. Zawiera informacje na 

temat dobranych narzędzi i cykli obróbkowych, a 

użytkownik sam decyduje o tym jakie informacje 

będą wyświetlane w poszczególnych kolumnach 

raportu. Narzędzie umożliwia nam również zapis 

raportu do różnych formatów PDF, Excel, TIF, Word. 

W celu utworzenia raportu obróbki należy przejść do 

zakładki Kod NC i wybrać polecenie Generuj NC. 

W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone 

należy wskazać lokalizację zapisu kodu NC 

wybierając Przeglądaj.  

W kolejnym etapie należy utworzyć nowy raport 

obróbki wybierając polecenie Przeglądaj oraz Dodaj.  

Następnie wyświetlone okno dialogowe należy 

uzupełnić.  

RAPORT OBRÓBKI 



Po uzupełnieniu zakładki Ogólnie należy uzupełnić 

pozostałe. Wybrano zakładkę Narzędzia w celu 

skonfigurowania listy narzędzi. Następnie klikając 

prawym przyciskiem myszy wybrano 

polecenie Kolumny.  

Należy skonfigurować listę narzędzi według 
poniższego schematu. 

1. Wpisać nazwę nowej konfiguracji listy narzędzi. 

2. Wybrać parametry znajdujące się w magazynie 
narzędzi, które zostaną wyświetlone w liście 
narzędzi. 

3. Zapisać utworzoną konfigurację. 

4. W celu użycia stworzonej konfiguracji wybrać 
polecenie Zastosuj. 

5. Zamknąć okno dialogowe konfiguracji kolumn. 

W zakładkach Plan obróbki, Uchwyty oraz 

Półfabrykat w razie potrzeby należy wprowadzić 

dodatkowe dane na temat zastosowanego 

oprzyrządowania oraz półfabrykatu. Następnie należy 

zatwierdzić okno dialogowe. Po zatwierdzeniu może 

pojawić się informacja na temat błędu w magazynie, 

ponieważ nie posiadamy jeszcze zestawu narzędzi 

(nie jest to błąd przy definicji raportu obróbki, lecz 

informacja). W kolejnym etapie należy wybrać 

utworzony raport obróbki, aby był widoczny wybrano 

polecenie Zastosuj (Filtrowanie raportów).  

Następnie wybrano utworzony raport.  

 



Należy zatwierdzić okno dialogowe generowania 

kodu NC. 

Zostanie utworzony raport obróbki. Edytor NC może 
zostać zamknięty. Utworzony raport obróbki można 
wyszukać przechodząc do zakładki Kod NC.  

Raport obróbki zostanie otworzony za pomocą 
przeglądarki internetowej. 

W celu utworzenia bitmapy obróbki należy wybrać 
zakładkę Plik/Zapisz obraz zadania. Następnie 
wprowadzić nazwę Bitmapy, zdefiniować rozmiar 
oraz położenie. 

W celu wyświetlenia listy operacji należy wrócić do 

okna dialogowego tworzenia raportu obróbki, a 

następnie wybrać Ustawienia.  

W Ustawieniach wybieramy opcję Pozwala 

użytkownikowi na aktualizacje Instrukcji Planów 

Obróbki. Należy ponownie wygenerować kod NC, 

aby zmiany zostały wprowadzone do raportu obróbki 

(Tok postępowania, jak powyżej). 

RAPORT OBRÓBKI 



 

 

 

 

 

https://sklep.verashape.com/13-szkolenia
https://sklep.verashape.com/16-webinaria
https://sklep.verashape.com/14-materialy-dydaktyczne
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