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Вимоги з техніки безпеки 

1. У аудиторіях, слід строго виконувати правила внутрішнього ро-

зпорядку. 

2. Обов’язково знімати верхній одяг. 

3. Зайві речі: сумки, парасольки та інше, залишати у відповідному 

для цього місці. 

4. Дотримуватися робочої тиші. 

5. При огляді та вивчені конструкції двигунів на макети не спира-

тись. 

6. При використанні місцевого освітлення, напруга не повинна пе-

ревищувати 36В, а лампа повинна мати захисну сітку. 

 

Забороняється 

1. Залишати своє робоче місце без відома викладача. 

2. Вмикати і вимикати (крім аварійних випадків) устаткування і ме-

ханізми, робота на яких не доручена. 

3. Працювати та ремонтувати несправне устаткування. 

5. Торкатися до струмопровідних частин, електричних дротів (на-

віть ізольованих), кабелів, клем, наступати на переносні дроти на під-

лозі. 

6. Відволікатися сторонніми справами і розмовами, ходити по при-

міщенню, відволікаючи інших. 

7. Виконувати розпорядження адміністрації, якщо воно суперечить 

правилам охорони праці і може призвести до нещасного випадку. 
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Лабораторна робота №1 

Чернова обробка з використанням операції СAVITY_MILL 

 

1.1 Мета роботи 

1.1.1 Ознайомлення з основними елементами інтерфейсу модуля 

NXCAM. 

1.1.2 Навчитися розробці чорнової обробці – операції CAVITY_MILL 

 

1.2 Матеріально-технічне забезпечення 

1.2.1 ЕВМ. 

1.2.2 Програмне забезпечення NXCAM. 

 

1.3 Загальні положення і відомості 

NX CAM має комплекс функцій для перевірки вірності керуючої 

програми на робочому місті технолога. Поломка обладнання дорого ко-

штує підприємству, тому виробники витрачають багато часу на переві-

рку програм на верстаті. Цей етап можна виключити, надав задачу по 

верифікації обробки та імітаційному моделюванню на сучасне CAM-

рішення. 

Розробка керуючих програм в NX CAM виконується в декілька ета-

пів. Послідовність роботи показана на рис. 1.1. Не всі етапи є обов’яз-

ковими. 

Робота розпочинається з Вибору оточення обробки(ініціалізація). 

Для різних видів обробки використовуються різні шаблони для ініціа-

лізації. На цьому етапі створюються ті об'єкти, які потрібні для цього 

виду обробки. 

Наступний етап - Аналіз геометрії. Він потрібний, якщо технолог 

моделі не створював, а отримав її від конструктора або стороннього за-

мовника. На цьому етапі аналізуються габаритні розміри деталі, роз-

міри елементів (ширина паза, діаметр отвору та ін.), радіус скруглення 

елементів моделі, наявність і величина ухилів (для оснащення). 
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Рисунок 1.1 - Послідовність складання керівних програм 

 

Підготовка моделі до обробки іноді потрібна - на цьому етапі можна 

прибрати елементи, які будуть отримані на інших операціях (напри-

клад, електроерозійною обробкою), додати ухили, припуски, модифі-

кувати елементи моделі з урахуванням полів допусків розмірів і т. д. 

Фактично це CAD- операції для завдань CAM; вони також будуть роз-

глянуті далі. Правильно модифікувати не саму конструкторську мо-

дель, а її асоціативну копію. 

Важливий етап - Створення або редагування батьківських груп. Це 

відмітна особливість NX CAM; об'єкти, задані у батьківських групах, 

наслідують операціями, що використовують їх. Такий підхід дозволяє 

модифікувати відразу усі операції, що використовують конкретну ба-

тьківську групу, шляхом модифікації об'єктів цієї групи. Батьківські 

групи визначаються для 4 категорій: Програма, Інструмент, Геометрія, 

Метод. Детально це розглянуто в наступному розділі. 

Далі йде етап Створення або редагування операцій обробки. Опера-

ції бувають різного типу і використовують різні батьківські групи. На 
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це звернемо увагу при розгляді конкретних операцій. Операції з конк-

ретними параметрами можна зберегти в проекті, не генеруючи їх. Це 

корисно, якщо процес генерації операцій займає значний час. 

Генерування траєкторій винесене в окремий етап, причому воно 

може здійснюватися відразу для групи операцій. 

Перевірка траєкторій потрібна для того, щоб виявити можливі про-

блеми, наприклад складки або зіткнення інструменту з оснащенням. У 

NX CAM є декілька інструментів перевірки траєкторій, у тому числі і 

симуляція роботи верстата, здійснювана в кодах програми, що управ-

ляє. 

До етапу постпроцесування траєкторії не залежать від конкретного 

верстата. Для того, щоб траєкторія була відпрацьована верстатом, вона 

має бути постпроцесована (чи перетворена у формат конкретного вер-

стата). Саме на цьому етапі виходить програма(УП), що управляє, при-

чому одна УП може включати декілька траєкторій, створених різними 

операціями. Проте постпроцесор неправильно розглядати як простий 

конвертор - він може виконувати додаткові перевірки, обчислення, 

може аналізувати деякі умови і залежно від цього модифікувати інфор-

мацію, що виводиться. 

Разом з програмою, що управляє, в цех зазвичай передається Це-

хова документація. Звичайно це карта наладки з вказівкою нульової то-

чки програми, порядку операцій і різною атрибутивною інформацією 

(розробник, дата, код деталі, час обробки і т. д.), а також список інстру-

ментів з вказівкою номерів осередків магазину, що необхідно для пра-

вильної наладки верстата. 

Для роботи з об'єктами обробки в NX служить спеціальний навіга-

тор операцій. Його і розглянемо в наступному розділі. 

Спадкоємство параметрів в навігаторові операцій 

Навігатор операцій грає дуже важливу роль, тому детальне знайом-

ство з модулем обробки розпочнемо з нього. Одна з функцій навігатора 

операцій - відображати зв'язки між об'єктами обробки. Важливу роль 

при цьому грає поняття батьківських і дочірніх об'єктів. Дочірні об'єкти 

наслідують інформацію батьківських. Такий підхід дозволяє легко мо-

дифікувати один з параметрів (наприклад, припуск на обробку) відразу 

для декількох дочірніх об'єктів(операцій), змінивши його у батьківсь-

кому об'єкті. Активне використання батьківських об'єктів дозволить 

надалі ефективніше використати модуль. 
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1.4 Порядок виконання лабораторної роботи 

1.4.1 Відкрийте модель game_remote.prt. 

1.4.2 Виконайте команди меню Файл - Новий; на екрані з'явиться 

діалогове вікно (рис. 1.2), за допомогою якого можна уточнити тип 

створюваного об'єкту. 

 
Рисунок 1.2 Діалогове вікно «Новый» 

 

1.4.3 Активуємо вкладку «Обработка». 

1.4.4 Задайте тип – «Общие настройки» і натисніть ОК. 

1.4.5 Перевірте, що модуль складання активний (у меню  

«Начало» повинна стояти галочка поряд з пунктом «Сборка»). Вико-

найте команди «Вставить» - «Ассоциативное тело» - «Редактор геоме-

трических связей» WAVE. 

З'явиться нове діалогове вікно (рис. 1.3), тип об'єкту має бути 

«Тело». Вкажіть оброблюване тіло і натисніть ОК. 

 



9 

 

 
Рисунок 1.3 Вікно «Редактор гео-

метрических связей WAVE» 

 

 
Рисунок 1.4 Вікно «MILL Orient» 

 

 
Рисунок 1.5 Вікно «СК» 

 

1.4.6 Приховайте відобра-

ження РСК. Двічі клацніть по 

MSC_MILL в навігаторові опера-

цій (Вид геометрії). З'явиться діа-

логове вікно (рис. 1.4). Виконайте 

команду меню СК (показана чер-

воною рамкою) - відкриється ще 

одне діалогове вікно. Якщо вста-

новлений тип «Динаміка», то в 

графічній області СКС відобра-

зиться з динамічними маркерами, 

за які систему координат можна 

переміщати і переорієнтовувати 

(рис. 1.5). Захопіть СК мишкою за 

маркер початку СК і перемістите 

так, щоб вона прив'язалася до мо-

делі, як показано на рисунку. Пе-

реорієнтацію робити нам не потрі-

бно (для 3-осьового фрезерування 

вісь інструменту повинна співпа-

дати з віссю Z). Натисніть ОК.  

1.4.7 Для попередження поло-

мки інструменту необхідно задати 

площину безпеки для цього необ-

хідно в діалоговому вікні (рис. 1.5) 

встановити параметр «Зазор» тип 

Площина і виконаєте команду «За-

дать плоскость». У новому діало-

говому вікні (де тип площини вка-

заний як контекстний) виберіть 

верхню грань моделі (рис. 1.6). 

У графічній області будуть ві-

дображені тимчасова площина і 

маркер зміщення. Задайте змі-

щення 10 мм (рис. 1.6). Натисніть 

ОК двічі. 
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Рисунок 1.6 – Діалогові вікна «MILL Orient» та «Плоскость» 

 

1.4.8 Двічі клацніть по геометричній групі WORKPIECE в навігато-

рові операцій. З'явиться діалогове вікно (рис. 1.7). Виконайте команду 

«Задать деталь» (1). Вкажіть тіло в графічній області (рис. 1.7). В прин-

ципі можна вказувати декілька об'єктів для обробки. На цьому етапі об-

межимося одним об'єктом. Натисніть ОК. Виконайте команду «Задать 

заготовку» (позначена цифрою 2 на рис. 1.7). 

 

 
Рисунок 1.7 Діалогові вікна «Геометрия фрезеровки» та « Геоме-

трия детали» 

 

1.4.9 Виберіть параметр «Ограничивающий блок» (рис. 1.8). Вка-

жіть зміщення по Z, рівне 1 мм. Його можна задати у відповідному полі 

діалогового вікна або зміщенням маркера в графічній області. Це змі-

щення потрібне для того, щоб надалі виконати чистову обробку верх-

ньої грані. 
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Рисунок 1.8 – Диалогове вікно «Геометрия заготовки» 

 

1.4.10 Виконайте команди «Анализ» - «Геометрические свойства». 

Не закриваючи діалогове вікно (рис. 1.9) і нічого не натискаючи, підве-

діть курсор до вказаної на малюнку точки на поверхні порожнини. Пе-

реміщайте курсор в деяких межах. Як можна переконатися, значення 

мінімального радіусу міняється в діапазоні від 12 до 14 мм. 

 

 
Рисунок 1.9 Диалогове вікно «Геометрические свойства» 

 

1.4.11 Задайте різальний інструмент, використовуючи команду 

«Создать инструмент» (рис. 1.10). З'явиться діалогове вікно (рис. 1.10). 

Інструменти згруповані по типах. Тип mill_planar нас влаштує. Підтип 

вказуємо END_MILL(кінцева фреза). В якості місця розташування вка-

жіть POCKET_01, задайте ім'я MILL_D20. Натисніть ОК. 
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Рисунок 1.10 Діалогові вікна 

«Инструменты» та «Создание ин-

струмнента» 

  
Рисунок 1.11 Діалогове вікно 

«Фреза 5 параметров»  

 

1.4.12 Задайте діаметр 20 мм (рис.1.11). Інші параметри залишимо 

за умовчанням. 

1.4.13 Виконайте команду «Создание операции» (позначена циф-

рою 5 на рис. 1.10). З'явиться діалогове вікно (рис. 1.12). 
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Рисунок 1.12 Діалогове ві-

кно «Создание операции» 

1.4.14 Перемкніть тип на 

mill_contour і виберіть першу ко-

манду - це операція чорнової обро-

бки CAVITY_ MILL. У групі параме-

трів Розташування вказуються бать-

ківські об'єкти для цієї операції (ін-

шими словами, розташування опера-

ції в ієрархії об'єктів обробки). Вка-

жіть ці об'єкти, як на рисунку 1.12. 

Ім'я операції залиште за умовчанням 

і натисніть ОК. Використовуємо па-

раметри операції за умовчанням і ві-

дразу виконаємо команду Генеру-

вати. Траєкторія буде створена (рис. 

1.13). 

Натисніть ОК, щоб операція збе-

ріглася і була видна в навігаторові 

операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 Діалогове вікно «Глубинное фрезерование» 
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1.4.15 Виберіть операцію CAVITY_MILL в навігаторові операцій і 

виконайте команду «Верификация» (позначена цифрою 3 на рис. 1.14). 

З'явиться діалогове вікно «Визуализация траектории инструмента» 

(рис. 1.14). 

Перемкніться на вкладку 3D-динамика (1), зменште швидкість ані-

мації до 4 (2) і виконаєте команду Вперед (3). Для завершення натисніть 

ОК.  

 

 

 
Рисунок 1.14 Діалогове вікно «Визуализация траектории инструме-

нта» 

 

1.4.16 Виберіть операцію CAVITY_MILL в навігаторові операцій і 

виконайте команду «Постпроцессировать» (позначена цифрою 4 на 

рис. 1.14). З'явиться діалогове вікно постпроцессирования(рис. 1.15). 

Виберіть постпроцесор, як на малюнку, і натисніть ОК. 
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Рисунок 1.15 Діалогове вікно «Постпроцесирование» 

 

1.4.17 Двічі клацніть по операції в навігаторові операцій. Відкри-

ється діалогове вікно «Операции» (рис. 1.16). 

1.4.18 Згорніть блок «Геометрия» і розгорніть блоки «Інструмент» 

і «Ось инструмента». Результат показаний на рис. 1.16. 

 

  
Рисунок 1.16 Діалогове вікно «Глубинное фрезерование» 
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1.4.19 Виконайте команду «Уровни резания». В результаті відкри-

ється нове діалогове вікно, а в графічній області будуть показані мар-

кери рівнів(рис. 1.17). 

 

 
Рисунок 1.17 Діалогове вікно «Уровни резания» 

 

1.4.20 Перемкніть тип діапазону на «Одиночный» (1), рівні різання 

«Только в низу диапазона» (2), включіть можливість прив'язки до точки 

на кривій (3) і вкажіть точку на ребрі, як показано на рис. 1.18 (4). На-

тисніть ОК в діалоговому вікні рівнів і Генерувати в основному діало-

говому вікні операції. 

 

 
Рисунок 1.18 Завдання параметрів у діалоговому вікні «Уровни ре-

зания» 
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1.4.21 Результат приведений на рис. 1.19. Поверніть модель так, 

щоб переконатися, що уся траєкторія лежить в площині, що відповідає 

заданому рівню. 

 

 
Рисунок 1.19 Траєкторія обробки 

 

1.4.22 Перемкніть тип діапазону на «Заданный пользователем» (по-

значений цифрою 1 на рис. 1.20), виконаєте команду Додати новий на-

бір (2), вкажіть точку в графічній області (3). Буде створено новий діа-

пазон. 

 

 
Рисунок 1.20 Траєкторія обробки діапазону заданного користува-

чем 

 

1.4.23 Задайте глибину різання в нижньому діапазоні 3 мм і натис-

ніть ОК (рис. 1. 21). 
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Згенеруйте операцію і виконайте її верифікацію. Натисніть ОК, 

щоб закрити діалогове вікно. 

 

 
Рисунок 1.21 Діалогове вікно «Определение дипазана» 

 

1.4.24 З контекстного меню операції виконайте Копіювати і тут же 

Вставити. У навігаторові операцій з'явиться друга операція. У новій 

операції змінимо рівні різання. Тип діапазону задамо «Одиночный», рі-

вні різання – «Только в низу диапазона», прапор «Только плоские уча-

стки» включити (рис. 1.21). Натисніть ОК. 

У основному діалоговому вікні операції змініть метод різання на 

MILL FINISH (цей метод за умовчанням задає припуск 0 мм і зазвичай 

використовується як чистовий) і натисніть Генерувати. Операція буде 

створена (рис. 1.22). 

 

 
Рисунок 1.22 Схема чорнової обробки 

1.4.25 Закрийте діалогове вікно операції. Продовжимо працювати з 

першою операцією. Двічі клацніть по ній, щоб відкрити діалогове вікно 

операції. 

Змініть шаблон різання на «Зигзаг» і знову відкрийте параметри рі-

зання. 
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Відкрийте діалогове вікно операції, в рівнях різання знову залиште 

тільки один рівень для наочності і перегенерируйте операцію. Вико-

найте команду Допоміжні переміщення. 

По експериментуйте з різними типами допоміжних переміщень на 

нашій операції. Використайте переходи Усередині області, задані як на 

рис. 1.23. Швидкості і подання 

 

 
Рисунок 1.23 Діалогове вікно «Перемещение без резания» 

 

1.4.26 Оформити звіт, який має складатися з: 

- найменування роботи; 

- переліку виконаних робіт; 

- рисунків заготівки та того, що отримали після обробки. 

 

1.4.27 Відповісти на запитання викладачів та захистити звіт. 

 

1.5 Контрольні питання 

1.5.1 Які функції виконує модуль NXCAM. 

1.5.2 З чого починається робота у модулі NXCAM. 

1.5.3 Перелік етапів для складання керуючих програм для верстатів 

з ЧПУ. 

1.5.4 Що таке операція «Верификация». 

1.5.5 Як згенерувати операція в модулі NXCAM. 

1.5.6 Як задати чорнову обробку в модулі NXCAM. 
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Лабораторна робота №2 

Операції 2.5-осьового фрезерування – обробка граней 

 

2.1 Мета роботи 

2.1.1 Ознайомлення з основними елементами інтерфейсу модуля 

NXCAM. 

2.1.2 Навчитися розробці 2.5-осьове фрезерування - обробка граней 

 

2.2 Матеріально-технічне забезпечення 

2.2.1 ЕВМ. 

2.2.2 Програмне забезпечення NXCAM. 

 

2.3 Загальні положення і відомості 

Відкрийте приклад facing_setup1.prt (рис. 2.1). У нім вже прове-

дена ініціалізація, створений інструмент і визначені деталь і заготівля. 

Цей тип операції широко використовується на призматичних дета-

лях для обробки плоских граней моделі. Інструмент в цій операції зав-

жди розташовується перпендикулярно грані. Зазвичай ці операції є чи-

стовими. 

Деталь є призматичною і може бути повністю оброблена з викори-

станням тільки одного типу операцій FACE MILLING. Попутно навчи-

мося працювати з геометричними об'єктами, які не вимагається оброб-

ляти (в даному випадку це прихвати). 

 

 
Рисунок 2.1 – Прихвати в NXCAM 
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Команди операції FACE_MILLING знаходяться в групі mill_planar 

(рис. 2.2) : 

1 - FACE_MILLING_AREA - обробка граней, заданих областю рі-

зання; 

2 - FACE_MILLING - обробка граней, заданих з використанням 

меж; 

3 - FACE_MILUNG_MANUAL - обробка граней з можливістю за-

вдання різних шаблонів різання для різних граней. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – команди операції FACE_MILLING 

 

2.4 Порядок виконання лабораторної роботи 

Створення операції FACE_MILLING_AREA 

2.4.1 Откройте навигатор сбо-

рки. Проект создан с использова-

нием принципа мастер-модели. 

Конструкторская модель сохра-

нена как компонент facing, прих-

ваты - fix1 и fix2, головная сборка 

является сборкой для обработки и 

не содержит геометрии. Выклю-

чите отображение прихватов (рис. 

2.3). 

2.4.2 Вибираємо необхідну 

операцію (рис.2.4) 

 
Рисунок 2.3 – Діалогове вікно 

«Навигатор сборки» 

З'явиться діалогове вікно завдання операції (рис. 2.5). Зверніть 

увагу, що не вказана геометрична група, задаюча заготівлю. Це ознака 

того, що ця операція не враховує заготівлю. Деталь задана у батьків-

ській групі, про що свідчить ліхтарик біля команди завдання деталі (1). 
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Новими є команди Задати область різання (2) і Задати геометрію сті-

нок (3).  

 

 
Рисунок 2.4 – Створення 

опрерації 

 

У цій операції область рі-

зання - обов'язковий елемент. 

Зверніть увагу, що в діалого-

вому вікні завдання області рі-

зання (рис.2.6), яке з'явилося на 

екрані, в полі Вибрати об'єкт є 

присутньою цифра 1 в дужках. 

Це означає, що вибрана 1 грань. 

 

 
Рисунок 2.6 – Діалогове ві-

кно завдання області різання  

 
Рисунок 2.5 – Створення опера-

ції 
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2.4.3 Натисніть на команду завдання області різання (2) і вкажіть 

грань, як на рис. 2.6. 

 
Рисунок 2.7 - Рузультат виконання 

команди "Генерувати" 

 
Рисунок 2.8 - Діалогове вікно "Па-

раметри різання" 

2.4.4 Натисніть ОК, після 

чого в основному діалоговому 

вікні натисніть Генерувати. 

Траєкторія буде створена. Змі-

ните шаблон різання на Уз-

довж деталі і знову натисніть 

Генерувати. Результат показа-

ний на рис. 2.7. 

Якщо чорнова обробка ви-

конана раніше (наприклад, 

операцією CAVITY_MILL), то 

результат нас влаштує. Якщо 

чорнової операції не було, то 

проходи корисно розширити 

до габаритів деталі. Такий па-

раметр є в Параметрах рі-

зання - Розширити до зовніш-

ніх ліній деталі (рис. 2.8). 

Включите цей параметр і 

натисніть ОК і Генерувати. Ре-

зультат показаний на рис. 2.9. 

 
Рисунок 2.9 - Результат виконання 

команди "Розширити до зовнішніх 

ліній деталі"  

Якщо ж сходинка занадто 

висока, то можна задати ба-

гатопрохідність в операції. 

Для цього в основному діалого-

вому вікні операції 2 зада-

ються два параметри, які від-

носяться до шаблону різання : 

Відстань від заготівлі і Гли-

бина різання (рис. 2.10). 

 



24 

 

 
Рисунок 2.10 - Команди 

"Відстань від заготівлі" і "Глибина 

різання"  

2.4.5 Задайте значення 6 і 3 мм 

відповідно, в результаті будуть 

створений 2 проходи. Згенеруйте 

операцію. Результат показаний на 

рис. 2.11.Зміните параметри опе-

рації так, щоб знову отримати ре-

зультат, як на рис. 2.7. Задайте ша-

блон різання Профіль і перегене-

рируйте операцію. 

 
Рисунок 2.11 – Рузультат ви-

конання команд "Відстань від за-

готівлі" і "Глибина різання"  

 

 
Рисунок 2.12 – Діалогове вікно 

"Припуск" 

Розглянемо вплив геометрич-

ної групи Геометрія стінок. Якщо 

бічні грані вказати в геометрії 

стінок, для них використовувати-

меться параметр Припуск на сті-

нках. Для стінок, які не задані на 

відповідній геометрії, система ви-

користовує параметр Припуск на 

деталі. Крім того, завдання гео-

метрії стінок дозволяє обійти за 

профілем вибрані грані, виключи-

вши з обробки інші. 

2.4.6 Зайдіть в Параметри рі-

зання і на вкладці Припуск за-

дайте Припуск на стінках 2 мм 

(рис. 2.12), Припуск по нижній по-

верхні (дну) залиште рівним 0. На-

тисніть ОК. 

Щоб цей припуск врахувати в 

операції, необхідно задати геоме-

трію стінок, які примикають до 

вибраної грані. Найпростіший 

спосіб - зробити це автоматично. 

2.4.7 Встановите прапорець Стінки автоматично у верхній частині 

діалогового вікна (рис. 2.13).  

Зверніть увагу, що ліхтарик поряд з групою Задати геометрію сті-

нок активний, хоча сама команда завдання геометрії неактивна.  
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Рисунок 2.13 – Діалогове вікно 

"Герметрия" 

Це і є ознака, що стінки визначені 

автоматично. При натисненні на 

ліхтарик стінки підсвічують. Пе-

регенерируйте операцію. Траєк-

торія інструменту змінилася, і на 

стінці залишиться припуск 2 мм. 

Для завдання різного припуска 

на дні і на стінках задавайте гео-

метрію стінок. 

2.4.8 Тепер зніміть прапорець 

Стінки автоматично і виконаєте 

команду Задати геометрію 

стінок. З'явиться діалогове вікно завдання геометрії стінок (рис. 2.14). 

 
Рисунок 2.14 – Діалогове вікно 

"Геометрия стенки" 

Можна задавати стінки вру-

чну, а можна скористатися ко-

мандою Попередній вибір (1). Бу-

дуть вибрано 11 граней, які відпо-

відають автоматичному вибору 

стінок. Відмінність від автома-

тичного вибору стінок полягає в 

тому, що в цьому режимі можна 

додати або видалити деякі грані в 

список вибору. 

2.4.9 Виберіть команду Попе-

редній вибір (1), перемкнетеся в 

список 1 (2) і відміните вибір од-

нієї грані (рис. 2.14), вказавши її  

при натиснутій клавіші Shift (за умовчанням пропонувалося додати но-

вий список). Натисніть ОК. 

Для наочності включимо 20-отображение інструменту на траєк-

торії. Це нам допоможе зрозуміти, як операція відпрацьовує припуск 

на стінках. 

2.4.10 Виберіть команду Змінити відображення в нижній частині ді-

алогового вікна. У діалоговому вікні Опції відображення, що з'явилося, 

вкажіть Інструмент - 2D (рис. 2.15). Параметр Частота, рівний 1,  
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Рисунок 2.15 – Діалогове вікно 

"Герметрия стенки" 

задає частоту отрисовки інстру-

менту (1 в кожному кадрі). Нати-

сніть ОК і Генерувати в основ-

ному діалоговому вікні операції. 

Результат показаний на рис. 

2.16. Зверніть увагу, що на тій 

грані, яка не входить в список ге-

ометрії стінок, не врахований 

припуск 2 мм і інструмент тор- 

кається грані стінки 

 
 

Рисунок 2.16 – Результат вико-

нання команди "Изменить отобра-

жение" 

2.4.11 Натисніть ОК, щоб 

операція збереглася в проекті і 

була видна в навігаторові опера-

цій. 

Контрольна геометрія 

Геометрична група Контро-

льна геометрія служить для за-

вдання геометричних об'єктів, 

які не треба обробляти, але не-

обхідно враховувати в траєкто-

рії. Зазвичай слід забезпечити ві-

дсутність зіткнень інструме-

нту з контрольною геометрією. 

Контрольна геометрія може 

бути різного типу, в цій операції 

йдеться про контрольне тіло.  

У такий спосіб описуються елементи пристосування, в даному ви-

падку - прихвати. 

Виконаємо обробку верхньої грані. Нову операцію дуже зручно 

створювати на основі існуючої. 

2.4.12 З контекстного меню операції FACE_MILLING_AREA вибе-

ріть Копіювати. І в тому ж меню виконаєте команду Вставити. 

Буде створена операція FACE_MILLING_AREA_COPY. Можна її 

перейменувати. Правило хорошого тону - залишати в імені тип опера-

ції, але дописувати ознаку верхньої грані, наприклад FACE MILLING 

AREA TOP. 

2.4.13 Двічі клацніть по імені нової операції для її редагування.  
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Задайте шаблон різання Уздовж периферії. Перевизначите геометрію 

області різання і геометрію стінок таким чином: область різання - вер-

хня грань, геометрія стінок не задана. Для відміни вибору яких-небудь 

об'єктів служить спеціальна команда в діалоговому вікні вибору 

об'єктів (3 на рис. 2.14). Також відміните отрисовку інструменту на 

траєкторії (через діалогове вікно на рис. 2.15). Згенеруйте операцію. 

 

 
Рисунок 2.17 – Обробка без ураху-

вання контрольної геометрії 

Виконана обробка без 

урахування контрольної гео-

метрії (рис. 2.17). 

2.4.14 У навігаторові 

зборки включите відобра-

ження прихватів (це можна 

зробити, не закриваючи 

діалогове вікно операції). 

Виберіть команду Задайте 

контрольне тіло (1 на 

рис. 2.18) і виберіть обидва 

прихвати. Натисніть ОК. 

Зверніть увагу, що 

ліхтарик біля контрольної 

геометрії активний, тобто 

вона задана і може підсвічу-

ватися. 

Примітка. Включати і 

відключати відображення 

компонентів можна в 

навігаторові зборки, не за-

криваючи діалогове вікно 

операції. 

2.4.15 Згенеруйте опе-

рацію. Тепер траєкторія вра-

ховує контрольну геометрію 

(рис. 2.19). 

У одній операції можна  

 
Рисунок 2.18 – Діалогове вікно «Об-

ласть фрезерования граней» 

задавати декілька граней, але усі вони повинні мати однакову орієнта-

цію нормалі. 
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Рисунок 2.19 – Фрезерування з 

врахуванням контрольної геометрії 

2.4.16 Додайте грані в опис 

області різання, щоб вийшла 

обробка, як на рис. 2.20. Крок 

проходів заданий рівним 50 % 

від діаметру інструменту, і до-

датково включено згладжування 

кутів. Цей параметр знаходиться 

в Параметрах різання (рис. 2.21). 

Згладжування кутів зазвичай за-

стосовується для високошвид-

кісної обробки. 

 
Рисунок 2.20 – Обробка з дода-

ванням граней 

 
Рисунок 2.21 – Діалогове вікно 

«Параметры резания» 

Особливості операції FACE MILL 

Ця операція дуже схожа на попередню. Вона відрізняється типом 

геометричних груп, які описують оброблювані грані. У цьому типі опе-

рації використовується геометрична група Межі грані замість Об-

ласті різання (рис. 2.22). 

Зовсім не сказати про межі не можна і унаслідок спадкоємності 

версій. Операції на основі меж активно використовувалися в старих 

версіях продукту. У сучасних версіях потреба в таких операціях 

істотно менша. 

2.4.17 Відкрийте приклад post_test_setup_1 .prt. У цьому проекті 

вже виконана ініціалізація, задана деталь в групі WORKPIECE і створе-

ний інструмент. 

Створіть операцію FACE_MILLING. У діалоговому вікні операції 

виконаєте команду Задайте межі грані. 

З'явиться діалогове вікно завдання меж грані (рис. 2.23). При по-

вторному виборі команди завдання меж грані з'явиться інше діалогове  
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Рисунок 2.22 – Діалогове ві-

кно «Фрезерование граней» 

вікно (рис. 2.24), яку дозволяє ре-

дагувати наявні межі. Якщо необ-

хідно задати межі наново, то вико-

наєте команду Виберіть усе 

наново (1) і потім Додати (2). На 

екрані знову буде діалогове вікно, 

як на рис. 2.23. 

2.4.18 Вимкнете параметр 

Ігнорувати отвори і вкажіть 

верхню грань. Натисніть ОК і Ге-

нерувати в основному діалого-

вому вікні операції. Результат по-

казаний на рис. 2.25. 

 
Рисунок 2.23 – Діалогове вікно 

«Задание границ грани» 

 
Рисунок 2.24 – Діалогове вікно 

для редагування меж граней 

Межі визначаються по ребрах вказаної грані. При цьому усі 

внутрішні контури вважаються отворами і розпізнаються як окремі 

межі. Отвори розміром менше діаметру інструменту хоч і утворю-

ють межу, але проходи на них не уриваються. Зверніть увагу, що про-

ходи уриваються тільки над кишенею. 
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Рисунок 2.25 – Результат вико-

нання дій у пункті 2.4.17 

2.4.19 Перевизначите межі 

грані. Включите параметр Ігно-

рувати отвори і вкажіть верхню 

грань. Натисніть ОК і Генерувати 

в основному діалоговому вікні 

операції. Результат показаний на 

рис. 2.26. 

В цьому випадку усі внутрішні 

контури ігноруються і по грані 

створюється тільки одна межа. 

Прохід над пазом укорочений,  

оскільки паз не утворює окрему межу. За бажання проходи над пазом 

також можуть бути продовжені з використанням параметрів 

різання : Розширити до зовнішніх ліній деталі або Спростити форму 

(рис. 2.27). 

 
Рисунок 2.26 – Результат вико-

нання дій у пункті 2.4.18 

 
Рисунок 2.27 – Завдання пара-

метру «Расширить до внешних ли-

ний» 

Параметр Ігнорувати фаски служить для ігнорування фасок і 

скруглень при розпізнаванні грані; це ми розглянемо пізніше на іншому 

прикладі. 

 

Вход на контур 

В этом разделе разберем еще одну важную возможность при об-

работке контура - смену точки захода на контур. Задача обычно ак-

туальна для замкнутых контуров. 

Продолжим работать с предыдущим примером. Создайте опера-

цию обработки кармана. 

 

Можна використовувати будь-яку з операцій - FACE_MILL або 

FACE_MILL_AREA. Шаблон різання - Профіль.  
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2.4.20 У групі параметрів Допоміжні переміщення необхідно задати 

підведення і відведення по дузі (рис. 2.28). Оскільки можливість вико-

ристовувати дугу є тільки у відкритій області, встановите для закритої 

області Як для відкритої і задайте параметри дуги. Натисніть ОК і Ге-

нерувати операцію. Результат показаний на рис. 2.28. 

 
Рисунок 2.28 – Результат вико-

нання дій у пункті 2.4.19 

За умовчанням як точка входу 

вибирається середина щонай-

довшої сторони. Для зміни точки 

входу в групі Допоміжні пе-

реміщення (Параметри без 

різання) є параметр Початкові 

точки області. 

2.4.21 Вкажіть точку, як на 

рис. 2.29. Точка прив'язана до ре-

бра, тому не забувайте про опції 

прив'язки. Натисніть ОК і переге-

нерируйте траєкторію. Як точка 

входу на контур буде використана  

точка, що належить контуру і що є 

найближчою до вказаної 

. 

 
Рисунок 2.29 – Результат виконання дій у пункті 2.4.19 
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Рисунок 2.30 – Параметри Т – 

подібної фрези 

Обробка поднутрений 

 

Важлива особливість операцій 

FACE_MILLING полягає в можли-

вості обробки поднутрений гриб-

ковою фрезою. Розглянемо цю 

можливість. 

2.4.22 Відкрийте приклад 

face_milling_undercut_setup_1 .prt. 

У цьому проекті вже виконана 

ініціалізація, задана деталь в групі 

WORKPIECE. Як інструмент за-

дана грибкова (Т-подібна) фреза, її 

параметри представлені на 

рис. 2.30. 

2.4.23 Створіть операцію 

FACE_MILLING_AREA. Для 

обробки поднутрений в Парамет-

рах різання включите параметр 

Обробка поднутрений (рис. 2.31) і 

згенеруйте операцію. Результат 

операції показаний на рис. 2.32. 

  

 
Рисунок 2.31 – Завдання параме-

тру «Обработка поднутрений» 

 
Рисунок 2.32 – Результат вико-

нання команди «Обработка под-

нутрений» 

 

Обробка похилих граней 

Розглянемо ще одну важливу особливість операцій фрезерування 
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граней - можливість обробки похилих граней без створення додатко-

вих систем координат. Попутно проілюструємо дію параметра Ігно-

рувати фаски при виборі граней. 

2.4.24 Відкрийте приклад prihvat1_setup_1.prt. У цьому проекті 

вже виконана ініціалізація, задана деталь в групі WORKPIECE. 

2.4.25 Створіть операцію FACE_MILLING. Встановите обидва па-

раметри (ігнорувати отвори і ігнорувати фаски) і вкажіть верхню грань. 

Буде показана розрахункова межа (рис. 2.33); натисніть ОК і згенеруйте 

траєкторію. Знову натисніть ОК, щоб зберегти операцію. 

 

 
Рисунок 2.33 – Результат виконання пункту 2.4.24 

 

2.4.26 Скопіюйте операцію. Перевизначите грань в новій операції, 

вказавши похилу грань, і згенеруйте операцію. Інструмент буде вста-

новлений по нормалі до грані, і траєкторія створена (рис. 2.34). 

Спеціально задавати орієнтацію інструменту не довелося, 

оскільки за умовчанням орієнтація інструменту задається Нормально 

першій (вказаною) грані. Інші значення параметра показані на 

рис. 2.35. 
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Рисунок 2.34 – Результат виконання пункту 2.4.25 

 

 
Рисунок 2.35 – Варіанти завдання вісі інструменту 

 

 
Рисунок 2.36 – Операція 

SOLID_PROFILE_3D 

Операція SOLID_PROFILE_3D 

 

Для обробки вертикальних 

стінок бічною стороною фрези 

можна використовувати опе-

рацію SOLID_ PROFILE 3D. Це 

найбільш простий шлях. Інстру-

мент в цій операції слідує уздовж 

верхніх або нижніх ребер вибраних 

граней. Строго кажучи, це 3-ось-

ова операція, але вона часто вико-

ристовується і на 2.5-осьових зав-

даннях. 
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Рисунок 2.37 – Діалогове вікно 

операції SOLID_PROFILE_3D 

Примітка. Якщо викори-

стовується неплоске ребро, 

то операція буде 3-осьова. 

Команда операції розта-

шована в групі mill_contour 

(рис. 2.36). Діалогове вікно 

операції показане на рис. 2.37. 

Як видно, в групі геометрії 

задаються стінки. Специ-

фічними параметрами цієї 

операції є Підйом (де вка-

зується тип кромки вибраних 

граней - верхня або нижня) і 

Зміщення глибини - Z. 

2.4.27 Відкрийте приклад 

top_damp_Setup_1.prt. 

2.4.28 Створимо операцію 

SOLID_PROFlLE_3D. Вкажіть 

грань, як на рис. 2.38. і гене-

руйте операцію. Результат по-

казаний на рис. 2.39. 

 

 

 

 
Рисунок 2.38 – Завдання геометрії стінки 
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Рисунок 2.39 – Завдання гео-

метрії стінки 

 

 
Рисунок 2.40 – Завдання геометрії 

стінки 

 
Рисунок 2.41 – Завдання геометрії сті-

нки 

2.4.29 Створіть траєк-

торію для багатопрохідного 

варіанту обробки. Для цього 

в Параметрах різання вклю-

чите параметр Декілька гли-

бин і задайте зміщення гли-

бини і приріст (рис. 2.40). 

Значення 30 і 10 відповідно 

дають нам 3 проходи (рис. 

2.41). 

Верифікація (перевірка) 

операцій 

Верифікацією називаємо перевірку операцій,яка виконується без 

урахування конкретного верстата і виконується на основі траєкторії. 

2.4.30 Відкрийте приклад game_remote_setup_2.prt. У нім вже ство-

рена одна операція типу CAVITY_MILL, яка використовує кінцеву фрезу 

діаметром 40 мм. Виконаємо верифікацію операції. 

Для окремої операції можна запускати верифікацію з діалогового 

вікна операції. При вивченні впливу попередніх операцій (облік ЗвПО - за-

готівля в процесі обробки) верифікацію запускатимемо з навігатора опе-

рацій (1) або з панелі інструментів операції (2) - рис. 2.42. 
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Рисунок 2.42 – Запуск верифікації з діалогового вікна операції 

 

 
Рисунок 2.43 – Діалогове вікно 

«Визуализация траектории ин-

струмента» 

2.4.31 З контекстного меню 

операції виконаєте Траєкторія - 

Перевірка. З'явиться нове діало-

гове вікно (рис. 2.43). 

У верхній частині вікна є поле, 

яке відображує тип руху і коорди-

нати у внутрішньому представ-

ленні траєкторії (1). Потім пост-

процессирования кожен рядок 

цього вікна перетвориться на 

кадр програми, що управляє. Сере-

дня частина діалогового вікна мі-

стить три вкладки: Відтворити 

(2), 3D-динамика (3) і 2D-дина-

мика (4). Інші параметри серед-

ньої частини залежать від акти-

вної вкладки. У нижній частині є 

регулювальник швидкості аніма-

ції(5) і команди управління аніма-

цією (6), які дуже схожі на кнопки 

музичного плеєра. Виділимо ко-

манди Пуск (7), Стоп (8),  

Вперед покроково (9), Назад покроково (10). 
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Для вкладки Відтворити доступні параметри відображення ін-

струменту (11), де найцікавіші значення параметра - це Тіло, Точка, 

Вісь. А також параметри Відображення переміщень (12), де можна 

отрисовывать не усю траєкторію відразу, по рівнях або по задан-ному 

кількості переміщень. Отрисовка по рівнях якраз дуже актуальна для 

операції CAVITY_MILL. 

2.4.32 Встановите швидкість анімації 2. Перемкнете параметр Відо-

бразити в значення Поточний рівень і виконаєте команду Пуск. 

Траєкторія виконується по рівнях, при виконанні наступного рівня 

попередній рівень ховається. Можна багаторазово використовувати 

команди Пуск, Стоп, Покроково. У момент зупинки можна просто 

мишкою виконувати позиціювання інструменту в будь-яку точку тра-

єкторії і продовжити з цієї позиції. Фрагмент такої роботи показано 

на рис. 2.44. 

Використовуйте команди Стоп, Пуск. Щоб закінчити анімацію, 

натисніть ОК. 

Вкладки ЗD -динамика і 2D-динамика відображують поточне зні-

мання матеріалу. Нам для подальшого викладу необхідно мати в прое-

кті хоч би дві операції. 

 

 
Рисунок 2.44 – Відображення траєкторії переміщення інструменту 

 

Операція CAVITY_MILL - доопрацювання 

Доопрацювання (REST MILLING) - це операція, яка допрацьовує ма-

теріал, не знятий попередньою операцією. Для пошуку необробле- 

 

них ділянок така операція використовує поточний стан заготівки 
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(ЗвПО - заготівка в процесі обробки). Заготівкою для поточної опера-

ції є її стан на виході попередньої операції. У операції CAVITY_MILL 

режим доопрацювання включається спеціальним параметром. 

2.4.33 Продовжимо наш приклад і створимо операцію доопрацю-

вання деталі з інструментом діаметром 20 мм. Інструмент в проекті вже 

створений. 

Можна використовувати універсальну операцію CAVITY_MILL (1) 

або її варіант з включеним параметром доопрацювання REST MILLING 

(2). Алгоритми доопрацювання працюють, тільки якщо попередня і по-

точна операції використовують одну і ту ж геометричну групу, де за-

дана заготівка, в даному випадку WORKPIECE (рис. 2.45). 

 
Рисунок 2.45 – Створення опе-

рації доопрацювання 

Режим доопрацювання вклю-

чається в Параметрах різання, 

вкладка Обмеження, параметр 

Заготівля в процесі обробки. Він 

може набувати 3 значення: Немає 

(не використовувати), Викори-

стовувати 3D і Використовувати 

по рівнях (рис. 2.46). Таким чином, 

є 2 алгоритми розрахунку ЗвПО. 

Значення Використовувати по 

рівнях забезпечує швидший ро-

зрахунок і меншу фрагментацію 

траєкторії, але має обмеження: 

усі операції, що беруть участь в 

доопрацюванні, мають бути типу 

CAVITY_MILL і вісь інструменту 

в цих операціях не повинна міня-

тися. У основі цього алгоритму - 

контури в заданих рівнях. Опе-

рація Використовувати 3D 

позбавлена цих обмежень, але 

більш ресурсоємна, оскільки ство-

рює фасетное пред  

 

ставлення заготівлі. Фасетное представлення можна зберегти в 

зовнішній файл. 
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Рисунок 2.46 – Завдання параметрів «Ограничения» 

 

2.4.34 Створіть операцію REST MILLING, в ній за умовчанням вико-

ристовується ЗвПО по рівнях. Згенеруйте операцію і натисніть ОК для 

збереження операції в навігаторові операцій. 

 

 
Рисунок 2.47 – Перевірка виконання 

двох операцій 

Верифікація операцій - 

продовження 

2D-динамика - істори-

чно більш ранній вид вери-

фікації. Вона виконується 

швидше, ніж ЗD -дина-

мика, показує різним кольо-

ром матеріал, знятий різ-

ними операціями, але не до-

зволяє обертати  

модель в графічній облас-

ті. 

2.4.35 Виконаєте перевірку двох операцій. У навігаторові операцій 

(Вид програм) виберіть групу 1234 і виконаєте Перевірку. Задайте режим 

2D-динамика, встановите швидкість 2 і натисніть Пуск. Результат пока-

заний на рис. 4.6. Матеріал, знятий 1-ою операцією, показаний синім, 2-

ою операцією - зеленим. Зверніть увагу, що поточна операція при вери-

фікації показана червоним в навігаторові операцій. 
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Рисунок 2.48 – Параметри 

вкладки 3D дінаміка 

3D-динамика - сучасніший ал-

горитм, який підтримує обер-

тання і масштабування заготівлі 

в процесі перевірки, але ЗвПО за-

барвлюється одним кольором. Пі-

сля закінчення перевірки доступні 

допол-нительные можливості. 

Тому розглянемо діалогове вікно 

детальніше (рис. 2.48). 

Параметри Інструмент і Ві-

добразити управляють відобра-

женням траєкторії і аналогічні 

вкладці Відтворити. Блок параме-

трів Дозвіл ЗвПО (1) задає якість 

візуалізації, колір, прозорість. Не 

варто захоплюватися занадто ви-

сокою якістю: це позначиться на 

продуктивності перевірки. 

Блок параметрів ЗвПО і тіло 

(2) Фасетное дозволяє зберегти 

результат візуалізації як фасет- 

ное тіло. Його можна зберегти прямо у файлі деталі або в окремому 

файлі як компонент зборки. Параметри цього блоку неактивні - вони 

стають активними після закінчення візуалізації. Команда Показати 

товщину в кольорі (3) активна відразу. При використанні цієї функції 

товщина залишкового матеріалу на ЗвПО показується різним кольо-

ром залежно від її величини (рис. 2.49). При цьому можливо визначити 

величину залишкового матеріалу безпосередньо у вказаній точці. 

2.4.36 Виконаєте команду Показати товщину в кольорі. При відкри-

тому діалоговому вікні Товщина за кольором вкажіть точку на ЗвПО. 

Вимір товщини здійснюється з прив'язкою до фасетной моделі, вимір 

здійснюється по найкоротшій відстані до деталі. 

Ця функція може бути викликана з контекстного меню вибраної 

операції (рис. 2.50), що дозволяє візуалізувати ЗвПО в кольорі після кон-

кретної операції. 
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Рисунок 2.49 – Відобра-

ження залишкового матеріалу 

 
Рисунок 2.51 – Відобра-

ження фасетного тіла 
 

Рисунок 2.50 – Команда «Пока-

зать толщину в цвете» в контекст-

ному меню 

  

2.4.37 Натисніть OK в діалоговому вікні Товщина за кольором. Ді-

алогове вікно візуалізації знову з'явиться на екрані. У блоці параметрів 

тіло Фасетное виконаєте команду Створити. Закрийте діалогове вікно 

візуалізації. ЗвПО залишиться на екрані як фасетное тіло. У цьому мо-

жна переконатися, якщо навести курсор на нього (напис в рядку стану 

вказує тип вибраного об'єкту - рис. 2.51). Видалите фасетное тіло перед 

збереженням. Збережете модель, продовжимо працювати з нею піз-

ніше. 

Примітка. Фасетное тіло може бути збережене в окремий файл і 

використовуватися далі для завдання заготівлі в інших операціях. 

 

2.4.37 Оформити звіт, який має складатися з: 

- найменування роботи; 

- переліку виконаних робіт; 

- рисунків заготівки та того, що отримали після обробки. 
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2.4.38 Відповісти на запитання викладачів та захистити звіт. 

 

2.5 Контрольні питання 

2.5.1 Розробка 2,5 осьового фрезерування. 

2.5.2 Параметри 2,5 осьового фрезерування. 

2.5.3 Обробка з врахуванням припуску. 

2.5.4 Використання параметру контрольна геометрія 

2.5.5 Завдання обробки з виходом на контур 

2.5.6 Виконання обробки подутренній. 

2.5.7 Обробка похилих граней 

2.5.8 Операція SOLID_PROFILE_3D 

2.5.9 Операція CAVITY_MILL 
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Лабораторна робота №3 

Операції 2.5-осьового фрезерування – обробка по Z-рівням  

 

3.1 Мета роботи 

3.1.1 Ознайомлення з основними елементами обробки по Z-рівням. 

3.1.2 Навчитися розробці операції обробка по Z-рівням  

 

3.2 Матеріально-технічне забезпечення 

3.2.1 ЕВМ. 

3.2.2 Програмне забезпечення NXCAM. 

 

3.3 Загальні положення і відомості 

Цей тип операції широко використовується при обробці оснащення. 

Поверхні штампів і прессформ зазвичай не мають вертикальних повер-

хонь, що обумовлено необхідністю витягання виробу в процесі штам-

пування або литва; вони мають ухил. Робота по Z-рівням переважна з 

точки зору різання при обробці похилих поверхонь. Операція дозволяє 

автоматично розділити поверхні на похилі і непохилі (також можна 

сказати "круті і пологі") і застосовується зазвичай для похилих повер-

хонь. Найчастіше ці операції є напівчистовими і чистовими. 

Команди операції ZLEVEL_PROFILE знаходяться в групі 

mill_contour (рис. 3.1); 

1 - ZLEVEL_PROFILE - базова операція обробки по Z-рівням; 

2 - ZLEVEL_CORNER - модифікація базової операції з налаштуван-

нями по доопрацюванню кутів. 

 

3.4 Порядок виконання лабораторної роботи 

 

3.4.1 Продовжуємо працювати з прикладом 

game_remote_setup_2.prt. Створіть операцію ZLEVEL_PROFILE, вка-

завши батьківські групи, як на рис. 3.1. Використовуємо шаровый ін-

струмент. 

З'явиться діалогове вікно операції (рис. 3.2). Ця операція багато в 

чому схожа на операцію CAVITY_MILLс шаблоном різання Профіль, 

але має деякі особливості. Як видно з блоку геометрії, ця операція не 

працює із заготівлею. Шаблон різання не вказаний, оскільки він завжди 

один - Профіль. Але з'явилися нові параметри: Управління нахилами. 

Відстань об'єднання і Мінімальна довжина різання (виділені  
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Рисунок 5.1 – Створення опе-

рації ZLEVEL_PROFILE 

рамкою).Управління нахилами як-

раз і дозволяє розділити похилі і 

непохилі ділянки деталі. Якщо 

значення Немає замінити на 

Тільки нахил, буде показано нове 

поле для завдання кута нахилу по-

верхонь (рис. 5.3).Цей кут вимірю-

ється між напрямом осі інстру-

менту (у 3-осьовій обробці це вісь 

Z) і нормаллю до грані в кожній 

точці; за умовчанням кут дорів-

нює 65°. Параметрів Відстань 

об'єднання і Мінімальна довжина 

різання дозволяють зменшити 

фрагментацію проходів  

 
Рисунок 3.2 – Діалогове вікно 

операції ZLEVEL_PROFILE 

траєкторії і устра-нить непотрі-

бні підйоми і опусканняінструме-

нту. Уровни резания задаются 

аналогично операции CAVITY_ 

MILL. В Параметрах резания су-

ществуют некоторые новые па-

раметры, которые рассмотрим в 

процессе освоения операции. 

 

 
Рисунок 3.3 – Діалогове вікно 

операції ZLEVEL_PROFILE 

 

3.4.2 Геометрична група Об-

ласть різання нам вже знайома. За-

дайте в ній дві грані поверхні роз'-

єму, які не є плоскими (вважається 

хорошим правилом обробляти по-

верхню роз'єму окремими опера-

ціями). Відміните  
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управління нахилами і задайте крок між рівнями (максимальна відс-

тань) рівним 2 мм (1 на рис. 3.2). Натисніть Генерувати операцію. Ре-

зультат показаний на рис. 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Результат вико-

нання операції ZLEVEL_PROFILE 

 
Рисунок 3.5 – Результат візуалі-

зації роботи усіх операцій  

3.4.3 Плоскі ділянки разьема 

обробіть самостійно, використо-

вуючи операцію FACE_ 

MILUNG_AREA і кінцеву фрезу 

діаметром 20 мм. Результат візу-

алізації роботи усіх операцій по-

казаний на рис. 3.5. 

Зверніть увагу, що на пологих 

ділянках роз'єму (по-казаны жо-

втим) висота гребінця стає за-

надто великою. Для обробки та-

ких ділянок служать контурні 

операції, які будуть розглянуті 

пізніше. 

Тепер обробимо усі грані по-

рожнини. 

3.4.4 Зробіть копію операції 

ZLEVEL_PROFILE і перевизна-

чите в ній групу Область різання 

відповідно до рис. 3.6. Згене-

руйте операцію і виконаєте вери-

фікацію. 

Зверніть увагу, що плоскі  

ділянки порожнини не оброблені. Можна знову застосувати до них 

операцію FACE_ MILLING_AREA, але якщо ці ділянки невеликі за роз-

міром, то простіше обробити їх тією ж кульовою фрезою, що і похилі 

ділянки. Вважаємо, що вони у нас невеликі. 

Операція ZLEVELPROFILE для таких випадків має спеціальний 

прапорець Різання між рівнями, який знаходиться в Параметрах рі-

зання (рис. 3.7). Якщо він встановлений, то різання триває на пологих 

і плоских ділянках з використанням шаблону Зміщення по поверхні. 

Крок цього зміщення може відрізнятися від кроку між рівнями. За умо-

вчанням ці кроки рівні. 
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Рисунок 3.6 – Перевизначення 

області разання 

 
Рисунок 3.7 – Завдання параме-

тру «Резание между уровнями» 

 
Рисунок 3.8 – Виконання па-

раметру «Резание между уров-

нями» 

3.4.5 Встановите прапорець і 

згенеруйте операцію знову. Ре-

зультат показаний на рис. 3.8. 

У групі параметрів різання є 

інші параметри, специфічні для 

цієї операції. Розглянемо їх. 

Напрям різання можливий не 

тільки попутний або зустрічне (як 

в операції CAVITY_MILL), але і змі-

шане (рис. 3.9). Це дозволяє мінімі-

зувати холості рухи інструменту 

(і у ряді випадків це  

допустимо, якщо припуск на обробку невеликий, що характерно для чи-

стових операцій). 

 

 
Рисунок 3.9 – Вибір напрямку різання 
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Прапорець Продовжити різання доки інструмент має контакт ко-

рисний, якщо на виробі існують поднутрения або вирізи. Зверніть 

увагу, що ця операція не обробляє поднутрения. Встановлений прапо-

рець додає проходи по повітрю, але мінімізує переривання різання і зме-

ншує фрагментацію робочих ходів (рис. 5.10, 5.11).  

 

 
Рисунок 3.10 – Завдання параметру 

«Продолжить резание пока инструмент 

имеет контакт» 

 
Рисунок 3.11 – Вико-

нання прирівчастого рі-

зання 

 

 
Рисунок 3.12 – Завдання параме-

тру «Обкатка инструмента по ребрам» 

 

Прапорець Обкатка ін-

струменту по ребрах прод-

ляет робочі ходи так, щоб ін-

струмент обкатував кромку 

(рис. 5.12). Він корисний, якщо 

така кромка більше не оброб-

лятиметься іншою операцією. 

 

 
Рисунок 3.13 – Види переходів між 

рівнями «По обрабатываемой геомет-

рии» 

 
Рисунок 3.14 – Види пе-

реходів між рівнями «По-

гружение в деталь» 
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Переходи між рівнями можливі 4 типів (рис. 5.13, 5.14) : відповідно 

до загальних налаштувань параметрів без різання, По оброблюваній ге-

ометрії (1), Занурення в деталь (2), Зміщене занурення в деталь. Два 

останні типи переходу характерні для високошвидкісної обробки, оскі-

льки згладжують гострі кути траєкторії. 

 

 
Рисунок 3.15 – Завдання параметру «Обрезка 

по» 

 
Рисунок 3.16 – 

Варіант виконання 

параметру «Обре-

зка по» 

  

Параметр Обрізка по (Параметри різання - Обмеження) дозволяє 

виключити проходи зовні силуетних ліній (рис. 5.15, 5.16). 

 

3.4.6 Оформити звіт, який має складатися з: 

- найменування роботи; 

- переліку виконаних робіт; 

- рисунків заготівки та того, що отримали після обробки. 

 

3.4.7 Відповісти на запитання викладачів та захистити звіт. 

 

3.5 Контрольні питання 

3.5.1 2.5-осьове фрезерування – обробка по Z-рівням. 

3.5.2 Параметри 2,5 осьового фрезерування – обробка по Z-рівням. 

3.5.3 Додаткові параметри 2,5 осьового фрезерування – обробка по 

Z-рівням. 
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Лабораторна робота №4 

Обробка з використанням меж PLANAR_MILL 

 

4.1 Мета роботи 

4.1.1 Ознайомлення з основними елементами обробки з використанням 

меж PLANAR_MILL. 

4.1.2 Навчитися розробці операції Обробка з використанням меж 

PLANAR_MILL 

 

4.2 Матеріально-технічне забезпечення 

4.2.1 ЕВМ. 

4.2.2 Програмне забезпечення NXCAM. 

 

4.3 Загальні положення і відомості 

Операція PLANAR_MILL видаляє матеріал плоскими рівнями, пе-

рпендикулярними фіксованій осі інструменту, тобто це 2.5-осьова опе-

рація. Але. на відміну від FACE_MILL, цей тип операцій не працює з 

твердими тілами або гранями - він працює з межами, що більш трудо-

містко, але і гнучкіше. Операція була дуже популярна в старих версіях 

продукту, зараз потреба в ній знижується. На даний момент її можна 

віднести до тонких методів обробки (чи низькорівневий доступ). Зазви-

чай ці операції використовуються тоді, коли операції на основі твердих 

тіл не дають потрібного результату. 

 

 
Рисунок 4.1 – Створення опера-

ції  

Для завдання меж можуть 

використовуватися як дротяні 

об'єкти (лінії, дуги, криві), так і 

грані твердого тіла. Інструмент 

може обходити межу як зовні, 

так і зсередини. Це задається як 

сторона матеріалу, і можна вва-

жати, що обробляється бобишка 

або кишеня. Межі є плоскими і 

перпендикулярні осі інструме-

нту. Додатково задається рівень 

підлоги. Операції  

можуть бути як однопрохідними, так і багатопрохідними. 

Команди операцій FACE_MILLING знаходяться в групі mill_planar 
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(рис. 4.1). Їх вісім, але усі вони представляють одну і ту ж операцію з 

передналагодженими параметрами. Найчастіше використовуються ба-

зова операція PLANAR_MILL (1) і операція PLANAR_PROFILE (2). 

 

4.4 Порядок виконання лабораторної роботи 

 

Обробка контурів 

4.4.1 Відкрийте файл planar_cont1.prt. У нас є два контури, що ле-

жать на рівні Z - 0 (рис. 4.2). 

 
Рисунок 4.2 – Контури для роботи 

4.4.2 Виконайте команду 

створення операції 

PLANAR_MILL – з’явиться ді-

алогове вікно створення опера-

ції (рис. 4.3). 

В групі Геометрия відсутні 

стандартні геометричні групи 

Детали, Заготовки, Области ре-

зания и др. 

 

Замість них маємо нові геометричні групи:: граница детали; гра-

ница заготовки; контрольная граница; граница обрезки; поп. 

 

 
Рисунок 4.3 – Параметри операції «Плоское фрезерование» 
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Рисунок 4.4 – Диалоговое 

окно «Геометрия границі» 

Для обробки контуру достатньо 

вказати Границу детали (1) і Уро-

вень пола (2). Вважаємо, що необ-

хідно обрати карман, заданий зов-

нішнім контуром.. 

4.4.3 Виконайте команду за-

вдання границі деталі (1). З’явиться 

нове діалогове вікно (рис. 4.4). 

4.4.4 Якщо модель задана твер-

дим тілом, то частіше границі оби-

раються вибором граней. Але це не 

є наш випадок. Переключіть Режим 

(3) на параметр  Кривые/Ребра,  вид 

діалогового вікна зміниться 

(рис. 4.5). 

 

Змініть сторону матеріалу - Снаружи (4) і оберіть криві зовнішнього 

контуру. Можна їх обрати по одній, а можна задати опцію вибору Свя-

занные кривые і вказати одну з кривих. Весь контур буде вибраний. На-

тисніть ОК 2 рази. 

 

 
Рисунок 4.5 – Диалоговое 

окно «Создание границы» 

Тепер задайте Уровень пола. 

Виконайте команду завдання полу. 

З’явиться нове діалогове вікно 

(рис. 4.6). Задавати поли граню тіла 

– найбільш раціональна опція, але в 

даному випадку змініть Тип плос-

кости на ХС - YC. В графічній об-

ласті екрану при цьому з’явиться 

маркер площини. Можна задати 

зміщення від рівня Z - О як в дина-

мічному режимі, так і в спеціаль-

ному полі.  
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Виконайте обробку на рівні Z - 0. Натисніть ОК.  

 

 
Рисунок 4.6 – Результат виконання операції «задания пола» 

 

Зверніть увагу, що в основному діалоговому вікні операції засвіти-

лися ліхтарики біля геометричних груп Границы детали и Пол – об’єкти 

задані можуть бути відображені. 

 

 
Рисунок 4.7 – Результат операции задания подвода и отвода 

 

В полі Шаблон резания оберіть Профиль і натисніть Генерировать. 

Операція буде створено. Однак врізання (вихід на контур) краще змі-
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нити. При обробці контуру частіше прийнято задавати врізання по до-

тичній або дузі. 

4.4.5 Змініть тип Врезания в відкритій області на Дуга (у Вспомога-

тельных перемещениях) і перегенеруйте операцію. Подвод і отвод по 

дузі будуть додані (рис. 4.7). натисніть ОК, щоб зберегти операцію. 

Більша частина Параметров резания, Вспомогательных перемеще-

ний (Параметров без резания), Шаблонов резания нам вже знайомі. Ро-

зберем специфічні параметри даної операції. 

4.4.6 Скопіюйте операцію в навігаторі операції і перейменуйте її в 

PLANAR_MILl_MULTILEVEL. (Переименование – необов’язковий 

шаг, але бажаний, щоб легше  

 

 
Рисунок 4.8 – Выполнение ко-

манды уровни резания 

Орієнтуватися в проекті. В на-

шому випадку це ім’я використову-

ється в методичних вказівках для 

опису подальших кроків.) 

В копії змініть рівень полу Z 

- -10 і знову перегенеруйте опера-

цію. 

4.4.7 Виконайте команду 

Уровни резания. З’явиться нове ді-

алогове вікно (рис. 4.8). Рівні рі-

зання в цій операції відрізняються 

від тих, що використовувалися в 

операціях CAVITY MILL і 

ZLEVEL_PROFlLE. 

 

 

Задайте Тип - Постоянный і Глубина резания 2 мм. Натисніть ОК і 

перегенеруйте операцію. Результат показан на рис. 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Результат вико-

нання рівнів різання 

Кількість проходів явно не за-

дається, а визначається відстанню 

від рівня полу до рівня границі та 

глибиною різання. Це важно 

пам’ятати, коли будемо визначати 

границі на твердому тілі. В даному 

випадку ця відстань дорівнює 

10 мм, глибина різання дорівнює 2 

мм, що дає нам 5 проходів. 

 

4.4.8 Зробіть ще одну копію першої операції PLANAR_MILL, перей-

менуйте її в PLANAR_MILL_OFFSET. Змініть шаблон різання на Вдоль 

периферии і згенеруйте операцію. Результат показан на рис. 4.10. 

 

 
Рисунок 4.10 – Результат из-

мерения шаблона резания 

 

Для управління еквідістант-

ними проходами служать параме-

три різання. Один з них - Направле-

ние шаблона - показан на рис. 4.11. 

Він задає початок від внутрішніх 

або від зовнішніх проходів. Траєк-

торію можна покращити, зкругли-

вши кути траєкторії і проходи між 

контурами.  

Дані установки також містяться в Параметрах резания - вкладка 

Углы (рис. 4.12). 

4.4.9 Змініть настройки, як показано на рис. 4.11 і 4.12, і згенеруйте 

операцію (рис. 4.13). Зверніть увагу, що кути не будуть відпрацьовані за 

рахунок зкруглення. Після цієї операції необхідно додати чистовий про-

хід без згладжування кутів (така операція в нас вже створена – вона по-

казана на рис. 4.7). 
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Рисунок 4.11 – Змінення напрямку шаблону різання 

 

 
Рисунок 4.12 – Завдання скруглення траєкторії 

 

 
Рисунок 4.13 – Результат виконання операції 
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Границь в операції може буди декілька. Як видно з розглянутих тра-

єкторій, вони зовсім не відзначають контур внутрішнього кола. Додамо 

його до опису границь. 

4.4.10 Двічі клацніть на операції PlANAR_MILL_OFFSET в навіга-

торі операцій. У вікні що з’явилось виконайте команду завдання гра-

ниць деталі. З’явиться нове діалогове вікно (рис. 4.14). 

 

 
Рисунок 4.14 – Додавання 

внутрішнього контуру 

 

Дане вікно допускає редагу-

вання існуючих границь в цілому 

(1), перемикання між грацницями, 

якщо їх більше 1 (2), додавання но-

вих границь (3). Слід відмітити, що 

границі в NX складаються із сегме-

нтів (елементів границі) і в режимі 

редагування до них існує доступ 

(4). 

 

4.4.11 Виконайте команду Добавить (3); з’явиться нове діалогове ві-

кно (рис. 4.15). Зробіть налаштування, як на рисунку, і вкажіть коло. На-

тискайте ОК, поки не повернетесь в основне діалогове вікно опера-

ції.Перегенеруйте операцію. Результат показан на рис. 4.16. Як бачимо, 

операція враховує два контури. 

 

 
Рисунок 4.15 – Діалогове ві-

кно створення границі 

 
Рисунок 4.16 – Результат вико-

нання операції 
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Рисунок 4.17 – Завдання 

блоку в якості заготовки 

4.4.12 Перейдіть в модуль мо-

делювання і створіть блок в точці 

(-5; -5; -5) розмірами 110x70x10. 

Поверніться в модуль обробки і за-

дайте блок як заготовку (рис. 4.17). 

 

4.4.13 Перегенеруйте всі операції із контекстного меню операцій або 

всій групи WORKPIECE. Переключіть навігатор операцій на Вид про-

грамм. Перемістіть мишею операцію PLANAR_MILL_MULTILEVEL в 

неиспользуемые объекты. Операції PLANAR_MILL і 

PLANAR_MILL_OFFSET перемістіть в групу PROGRAM і змініть міс-

цями. Виконайте верифікацію групи PROGRAM (рис. 4.18). 

 

 
Рисунок 4.18 – Результат моделювання 

 

4.4.14 Створимо внутрішній контур як Контрольную границу. Вико-

найте команду завдання контрольної границі (1 на рис. 4.19). Діалогове 

вікно створення границі нам вже знайомо; задайте внутрішній контур як 

контрольну границю і перегенеруйте операцію. Рухи врізання і відводу 
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зміняться. Повторіть верифікацію для групи PROGRAM - проблема ви-

правлена. 

 

 
Рисунок 4.19 – Завдання контрольної границі 

  

4.4.15 Оформити звіт, який має складатися з: 

- найменування роботи; 

- переліку виконаних робіт; 

- рисунків заготівки та того, що отримали після обробки. 

 

4.4.16 Відповісти на запитання викладачів та захистити звіт. 

 

4.5 Контрольні питання 

4.5.1 Параметри фрезерування з використанням меж 

4.5.2 Параметри різання з використанням меж 

4.5.3 Зміна шаблонів різання 

4.5.4 Завдання контрольної межі 
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Лабораторна робота №5 

Операції обробки творів 

 

5.1 Мета роботи 

5.1.1 Ознайомлення з основними елементами обробки отворів 

5.1.2 Навчитися розробці операцій обробки отворів  

 

5.2 Матеріально-технічне забезпечення 

5.2.1 ЕВМ. 

5.2.2 Програмне забезпечення NXCAM. 

 

5.3 Загальні положення і відомості 

Осьові операції використовують процесор «точка-точка» для гене-

рації траєкторій інструменту, в яких інструмент позиціонується вздовж 

осі отвору, заглиблюється в деталь і відводиться. В програмі обробки 

для таких операцій використовуються верстатні цикли. Операції відрі-

зняються один від одного типом циклу та кількістю параметрів в ньому. 

Свердління в NX можна програмувати різними способами: 

1. Операції свердління Drill (1 на рис. 5.1). В операціях отвори вка-

зуються прямо в діалоговому вікні операції або в групі Drill_geom. Для 

таких операцій характерно найбільш гнучке управління глибиною све-

рдління (інші операції зазвичай задають глибину по моделі). 

2. Свердління через операцію Manual_hole_making (буде розгля-

нуто нижче). В цій операції отвори вказуються вручну в групі 

Manual_Hole. 

 

3. Свердління в модулі обро-

бки на основі елементів з авто-

матичним розпізнаванням еле-

ментів і створенням операцій.  

Операції на рис. 5.1 факти-

чно представляють собою одну 

й ту ж операцію з різними уста-

новками глибини свердління або 

типом і параметрами циклу. Ро-

зглянемо базову операцію свер-

дління (2). 

 
Рисунок 5.1 – Стандартні опера-

ції свердління отворів 
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5.4 Порядок виконання лабораторної роботи 

 

5.4.1 Відкрийте файл head_holes_setup_1.prt.  

Нам необхідно виконати свердління 6 отворів. 

Виконайте команду створення операції Сверления (2), викорис-

тайте інструмент DRILLING_TOOL_D8, який вже створено, і геомет-

ричну групу WORKPIECE; натисніть ОК. З’явиться діалогове вікно 

операції свердління (рис. 5.2). 

 

 
Рисунок 5.2 – Параме-

три операції свердління 

отворів 

В групі параметрів Геометрия 

присутні нові геометричні об’єкти. В 

цьому діалоговому вікні обов’язково 

необхідно задати отвори (1). 

Виконайте команду Задать отверс-

тия. З’явиться нове діалогове вікно 

(рис. 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Вікно завдання гео-

метрії отворів 
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В діалоговому вікні виконайте команду Выбрать – з’явиться ще 

одне діалогове вікно. В ньому нічого не нажимайте і вкажіть ребро 

отвору, як на рис. 5.4 (1); натисніть ОК – отвір буде відмічене хрести-

ком по центру, біля якого буде вказано номер (2). Ще раз натисніть ОК 

і згенеруйте операцію. 

 

 
Рисунок 5.4 – Геометрія отворів 

 

Візуалізація траєкторії з інструментом в нижній точні показана на 

рис. 5.5. 

 

 
Рисунок 5.5 – Візуалізація траєкторії руху інструменту 
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5.4.2 Розглянемо ряд параметрів діалогового вікна операції сверд-

ління (рис. 9.2): 

2 – мінімальний зазор – відстань від точки маркування отвору до 

точки початку свердління вверх по осі інструменту; 

3 – зазор сквозного отверстия – відстань, на яку здійснюється пере-

біг інструменту при свердлінні наскрізних отворів. Ці два параметри 

використовуються в даній операції  

Параметр Припуск глухого отверстия (4), не рівний 0, використо-

вується для глухих отворів для інструменту типу розгорток та мітчиків, 

які не повинні доходити до низу просвердленого отвору. Параметр Тип 

цикла (5) розглянемо окремо; біля нього розташована команда управ-

ління параметрами циклу (6). 

 

5.4.3 Виконайте команду Задать отверстия еще раз.  

В діалоговому вікні (рис. 5.3), крім команди Выбрать, мається ще 

ряд команд гнучкого управління вибором отворів. Команда Отобразить 

точки (5) дозволяє відобразити вже вибрані точки ‘ їх номери. Команда 

Добавить (2) служить для додавання отворів в список, команда Пода-

вить (3) – для виключення отворів із списку, команда Оптимизация (4) 

– для змінення порядку обходу отворів в списку. Про роботі з вже виб-

раними отворами необхідно вказати їх маркер, а не ребро. 

Виконайте команду 

Добавить і вкажіть ще 5 

отворів. Натискайте ОК 

до повернення в основне 

діалогове вікно і згене-

руйте операцію. Зверніть 

увагу, що переходи між 

отворами небезпечні і ви-

зивають зіткнення з де-

таллю. Змініть мінімаль-

ний зазор на значення 15 

мм і перегенеруйте опе-

рацію (рис. 5.6). Тепер 

свердління починається з 

безпечної висоти, не див-

лячись на затрати часу на  

 

 
Рисунок 5.6 – Загальна траєкторія об-

робки отворів 
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рух по повітрю. Натисніть ОК для зберігання операції. 

Цей тип операції свердління має ще багато параметрів для покра-

щення траєкторії свердління. Можна змінити порядок обходу отворів 

(команда Оптимизация (4) на рис. 5.4) і використати менше значення 

мінімального зазору. Можна індивідуально керувати висотою переходу 

між конкретними точками (команда Маневрирование (6) на рис. 5.4).  

 

5.4.4 Тепер розберемо цикли свердління. Наша поточна операція 

виконана з використанням циклу стандартного свердління (цикл 81). 

Переконаємося в цьому і зробимо постпроцесування операції; резуль-

тат показано на рис. 5.7 для систем ЧПУ Fanuc и Sinumerik. 

 

 
Рисунок 5.7 – Програма обробки в машинних кодах ISO 

 

Двічі клацніть по операції свердління і в діалоговому вікні операції 

розкрийте список циклів (рис. 5.8). Цей список зручно зрівняти з ко-

мандами операцій свердління на рис. 5.1. Відобразимо фрагмент цього 

діалогового вікна на тому ж рисунку. Цикл стандартного свердління (1) 

вже розглянуто, згадаємо його для систематизації. Крім того, маються 

цикли глибокого свердління (2), стружколомного сверления (3), наре-

зания резьбы метчиком (4), развертки (5), расточки (6) и др. Так як ци-

кли мають багато параметрів, для прискорення роботи операції сверд-

ління з предвстановленими циклами і їх параметрами, продубльовано в 

виді окремих іконок. 

Деякі цикли не продубльовано, а деякі команди використовують од-

наковий цикл, але з різним налаштуванням глибини свердління. Згада-

ємо можливість заміни циклів звичайними рухами з линейной интерпо-

ляцией (7). Деякі верстати не підтримують вивід циклів, і для них ви-

користовується ця можливість. Команди Цековка (8) й Центровка (9) 
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використовують стандартний цикл, але в першому випадку глибина за 

замовчуванням задана 0, а в іншому глубина центровки. 

 

 
Рисунок 5.8 – Перелік стандартних циклів обробки 

 

Параметри циклу доступні при натисканні на значок із зображен-

ням ключа поруч із списком циклів в діалоговому вікні операції. Най-

більш розповсюджені параметри (рис. 5.9): Depth (1) – управління гли-

биною (за замовчуванням встановлено По модели), Dwell (2) – затри-

мка, Step значения (3) – крок (наприклад, в циклах глибокого і струж-

коломного свердління). 

 

 
Рисунок 5.9 – Параметри циклу обробки свердлінням 

 

Не закривайте модель: ми продовжимо працювати з нею в даній ро-

боті пізніше. 
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5.4.5 Свердління отворів вільної орієнтації 

NX автоматично розпізнає вісь отвору і позиціонує інструмент 

вдовж неї. Для 5-осьовго свердління це суттєво прискорює і спрощує 

роботу. 

Відкрийте файл drilling_on_sphere1.prt. 

Тут виконано свердління трьох отворів, розташованих на сфері 

(рис. 5.10). 

 

 
Рисунок 5.10 – Деталь з вільним розташуванням отворів 

 

Для того, щоб використати цю можливість, необхідно в основному 

діалоговому вікні операції задати Ось инструмента – По нормали к ОП 

(ОП – оброблювана поверхня, для отвору це циліндрична грань) і вклю-

чити флаг Использовать ось дуги (рис. 5.11). 

Створіть ще одну аналогічну операцію обробки вказаних на рис. 

5.10 отворів і збережіть зміни в файлі. 
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Рисунок 5.11 – Параметри вісі інструменту 

 

5.4.6 Використання геометричних груп 

Дуже часто для обробки отворів необхідно декілька операцій, на-

приклад центровка, свердління, розгортання або нарізання різьби. Щоб 

не задавати отвори в кожній операції (багатократно), можна їх задати в 

спеціальній геометричній групі DRILL_GEOM, яка буде которая будет 

батьківською для набору операцій. 

Продовжимо працювати з файлом head_holes_setup_1.prt. Якщо ви 

його не закрили, то можна переключитися на нього, використовуючи 

меню Окно. 

Створіть нову геометричну групу, тип групи drill, підтип 

DRILL_GEOM; батьківською групою нехай буде WORKPIECE 

(рис. 5.12). 
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Рисунок 5.12 – Створення ге-

ометрії обробки 

 

При створенні операції свер-

дління можна посилатися прямо 

на геометричну групу 

DRILL_GEOM (рис. 5.14). 

 

 
Рисунок 5.14 – Створення 

операції обробки отворів на ос-

нові геометричної групи 

Після натискання ОК 

з’явиться діалогове віно, що за 

своїм змістом нагадує верхню ча-

стину діалогового вікна операції 

свердлення (рис. 5.13). Вико-

найте команду Задайте отверстия 

(2), виберіть всі 6 отворів і нати-

сніть ОК. 

 

 
Рисунок 5.13 – Завдання гео-

метрії отворів 

 

В самій операції, яка посила-

ється на DRILL_GEOM, команда 

завдання отворів буде недоступ-

ною, а ліхтарик поруч з нею по-

казує, що геометрія визначена і 

успадковується. Також відобра-

жається ім’я батьківської геомет-

ричної групи (рис. 5.15). 
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Рисунок 5.15 – Геометрія 

операції обробки свердлінням 

При наявності більшої кількості 

отворів різних типів в деталі зру-

чно всі отвори одного типу вка-

зати в окремій геометричній 

групі. Проект при цьому підході 

становиться більш наглядним. 

На рис. 5.16 показано навігатор 

операцій, де видно, що операції 

SPOT_DRILLING і DRILLING_1 

використовують геометричну 

групу DRILL_ GEOM_HOLES_ 

D8 (сама група перейменована), а  

 

операція DRILLING не використовує спеціальних геометричних груп 

для свердління, і отвори в ній, перш за все, задано в самій операції. 

 

 
Рисунок 5.16 – Навігатор операцій 

 

5.4.7 Нарізання різьби мітчиком 

Наша модель має один різьбовий отвір М12, а різьба задана як сим-

волічна (це кращий метод завдання різьби, тому що її точне моделю-

вання сильно збільшує розмір моделі, не маючи будь-яких переваг). 

В операціях нарізання різьби мітчиком важливий ще один пара-

метр, який не був згаданий – Разрешить больший инструмент (або пе-

ревищення інструменту). Цей параметр для операцій свердління закри-

тий, а в операціях нарізання різьби мітчиком вказується біля встанов-

лення типу циклу (рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17 – Параме-

три циклу нарізання різі 

Також необхідно задати параметр 

Допуск в % от диаметра (величина до-

пустимого перевищення). 

Створіть операцію нарізання 

різьби мітчиком. Інструмент можна за-

дати явно або вибрати з бібліотеки. 

Переконайтесь, що при відключеному 

параметрі дозволеного перевищення 

інструмент в отвір не занурюється. 

Збережіть правильну операцію. 

 

5.4.8 Операція MANUAL_HOLE_MAKING 

Це операція відносно нового типу – вона з’явилась разом з модулем 

обробки на основі елементів, де операції створюються автоматично. 

Але іноді зручно використовувати напів автоматичні методи. Отвори в 

даній операції безпосередньо задати неможна; необхідно використову-

вати геометричну групу MANUAL_HOLE, яка доступна для типу гео-

метрії hole_making (рис. 5.18). 

 

 
Рисунок 5.18 – Створення ге-

ометрії обробки 

Відкрийте файл 

head_holes_setup_2.prt. Ство-

ріть геометричну групу 

MANUAL_HOLE (1) і вкажіть в 

ній 6 отворів, як показано на рис. 

5.19. Діалогове вікно вибору гео-

метричних об’єктів більш звичне 

(схоже із операцією фрезеру-

вання); в вікні в дужках вказано 

кількість об’єктів. Але номери 

отворів явно не ставляться – в 

цих операціях порядок обходу 

оптимізується автоматично. 

 

 

Тепер створіть операцію MANUAL_HOLE_MAKING. Для цього в 

діалоговому вікні створення операцій переключіть тип на hole_making 

(рис. 5.20). В якості геометрії для операції вкажіть MANUAL_HOLE. 
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Рисунок 5.19 – Створення геометричної групи отворів 

 

 
Рисунок 5.20 – Створення 

операції обробки заданої групи 

отворів 

 

Натисніть ОК; з’явиться діа-

логове вікно операції (рис. 9.21). 

Зверніть увагу, що тут ви мо-

жете тільки вибрати ім’я геомет-

ричної групи – кнопок завдання 

отворів немає. Але можна реда-

гувати геометричну групу (1) 

прямо іх операції, додаючи або 

виключаючи отвори. 

 
Рисунок 5.21 – Параметри 

операції обробки 
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Тип циклу і параметри задаться 

аналогічно. Але глибина свердління 

в даній операції не визначається по 

моделі, а задається значенням (2). 

На відміну від попередньої операції 

тут мається режим автоматичного 

контролю зіткнення (3) із зазна-

чення безпечного вертикального за-

зору (4). Існує можливість враху-

вання ЗвПО (поточний стан загото-

вки) (5). 

 
Рисунок 5.22 – Траєкторія 

обробки отворів 

 

 

Флаг Контроль столкновений забезпечив підйом інструменту над 

більшою бобишкою для виключення зіткнення (рис. 5.22). 

 

5.4.9 Фрезерування отворів 

 

Фрезерування отворів дозво-

ляє зменшити потребу в мірному 

інструменті, що особливо актуа-

льно для більшості отворів. Од-

нією операцією фрезерування 

отворів можна оброблювати 

отвори різного діаметру і гли-

бини. 

Операція фрезерування отво-

рів в NX8 повністю оновлена. 

Операція працює з геометрич-

ною групою HOLE_ 

BOSS_GEOM (рис. 5.23). Ко-

манда цієї групи розташована в 

декількох місцях, у тому числі й 

для типу drill і hole_making. 

 
Рисунок 5.23 – Геометрична 

група HOLE_ BOSS_GEOM 

 

Створіть геометричну групу HOLE_BOSS_GEOM. Коли з’явиться 

нове діалогове вікно (рис. 5.24), вкажіть найбільший отвір в центрі де-

талі. Можно указывать отверстия различного диаметра и длины. Окно 
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Список (1) позволяет задавать порядок обхода отверстий. Параметр 

Предел глубины (2) определяет, сквозное отверстие или глухое. Ко-

манда Сменить направление (3) позволяет поменять направление обра-

ботки для сквозных отверстий. Попутно заметим, что эта геометриче-

ская группа может применяться и для задания бобышек. 

 

Натисніть ОК. Створіть опе-

рацію фрезерування отвору, по-

силаючись на HOLE_BOSS_ 

GEOM і використовуючи кін-

цеву фрезу діаметром 10 мм. 

З’явиться діалогове вікно опера-

ції операции (рис. 5.25). 

 

 
Рисунок 5.24 – Створення геоме-

тричної групи отворів 

 
Рисунок 5.25 – Параметри 

операції фрезерування отворів 
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Як бачимо в блоці парамет-

рів Геометрия, отвір можна за-

дати прямо в операції (1). В на-

шому випадку він успадкову-

ється із батьківської групи. Ша-

блони різання (2) в даній опера-

ції специфічні: маються винто-

вой, спиральный и их комбина-

ция (винтовой по спирали). Для 

розрахунку числа проходів ви-

користовуються дані щодо 

отвору (3) і параметры радиаль-

ного и осевого шага (4). Прий-

маємо, що отвір діаметром 10 

мм в нас вже просвердлено (мо-

жна додати центральний отвір 

до попередньої операції). 

 

 
Рисунок 5.27 – Модифіко-

вана траєкторія обробки деталі 

 

 
Рисунок 5.26 – Траєкторія об-

робки деталі 

 

Задайте Диаметр заготовки 10 

мм (3), Шаблон резания залишить 

Винтовой. Згенеруйте операцію 

(рис. 5.26). 

Зняття матеріалу здійснюється 

на повну глибину циліндричними 

проходами зі ступінчатим збіль-

шенням діаметру гвинтової спі-

ралі. Також в прикладі встанов-

лено прапорець Начать из центра, 

який знаходиться в діалоговому 

вікні Вспомогательных перемеще-

ний. Це забезпечує занурення ін-

струменту строго вздовж осі 

отвору. 

Зробіть копію операції і в ній 

змініть Шаблон резания на Спи-

ральный. Згенеруйте операцію 

(рис. 5.27). 

 

В даному випадку зняття матеріалу здійснюється пошарово з розк-

рученням плоскої спіраль у кожному шарі. 
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5.4.10 Оформити звіт, який має складатися з: 

- найменування роботи; 

- переліку виконаних робіт; 

- рисунків заготівки та того, що отримали після обробки. 

 

5.4.11 Відповісти на запитання викладачів та захистити звіт. 

 

5.5 Контрольні питання 

5.5.1 Розробка операції свердління отворів 

5.5.2 Свердління отворів вільної орієнтації 

5.5.3 Використання геометричних груп для операцій обробки отво-

рів 

5.5.4 Розробка операції фрезерування отворів 
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