
Programování strojů SMEC 
v CAD/CAM systému TopSolid’Cam V7 

od firmy Renometal s.r.o. 



Představení firem 

  Missler Software – autoři a vývojáři CAD/CAM systému TopSolidu  

• Předním světovým vydavatelem CAD/CAM software 

• 8 center pro výzkum a vývoj 

• Více než 30-ti letá historie 

 

 CENTERSOFT s.r.o. – certifikovaný prodejce CAD/CAM systému TopSolid       

                                              a simulačního programu NC SIMUL v ČR a SR 

• Školení, konzultace a následná péče o zákazníky 

• Modely strojů a postprocesory na klíč 

• Více než 10-ti letá historie 

 

 

www.centersoft.cz 
www.topsolid.com 

 

http://www.centersoft.cz/
http://www.topsolid.com/


Vstupní data 

• Načtená dat může 
technolog modifikovat … 

• Příprava upnutí dílců. 

• Výchozí polotovar s 
přídavky na obrábění. 

 

 

  

Načítání dat z CAD systémů s možností technologických úprav 

…např. nastavit tolerenci (h7) na stření hodnotu viz obr. 



Integrované PDM 

Všechna data od všech uživatelů přehledně na jednom místě 

1. PDM projekt 

2. Referenční knihovny 

3. Šablony 

4. Oblíbené 

5. Koš 

6. Externí dokumenty 

7. Dílce 

8. Sestavy 

 



Modely strojů 

Programování probíhá vždy na konkrétním stroji 

Kinematické modely strojů v TopSolidu 1:1 

MCV 500 

SL 1500 M 



Upnutí dílce 

Polohování dílce v prostoru stroje     

na konkrétní hodnoty… 

  

 

Vložení dílce do modelu stroje 

… nebo lícováním do sklíčidla. 

 



Obrábění 

Soustružnické operace   Frézovací operace  

  

 

Vytvoření dráhy nástroje 

        … vždy s náhledem na NC kód 



Výhody ve 2,5D frézování 

Vytvoření dráhy nástroje dle metody           Kopírování operací pomocí klávesy Crtl 

citlivé na barvy 

  

 

… vždy s náhledem na NC kód 



Podpora cyklů 2,5D obrábění 

Například CYCL DEF 262 FREZAVANI ZAVITU  

              nebo CYCL DEF 203 s využitím analýzy otvorů 
 

  

 

… další cykly lze po dohodě doplnit 

 



3D kontinuální obrábění 

Různé možnosti 
ořezání 3D dráhy 
nástroje. Např. 
mezi 2 body. 

 

Komplexní algoritmy pro 3D dráhy nástroje 



Doplňkové nástroje pro 3D obrábění 

• Možnost rozdělení dráhy nástroje v 
závislosti na životnosti nástroje ( v čase 
nebo délce dráhy nástroje). 

 

Řízení životnosti nástroje nebo určení minimální délky vyložení nástroje 

• Výpočet minimální délky nástroje v 
dané operaci s bezpečnou hranicí. 

 



Konverze 3D dráhy na 5-ti osou 

• Další možnosti konverze 
3D dráhy nástroje na 5-ti 
osou. 

 

• Nastavení vektoru vyklonění nástroje numericky nebo 
graficky pomocí kompasu 



5-ti osé kontinuální obrábění 

Možnost generování 3D a 5-ti osé dráhy s korekcí 



 
Soustružení 

 

• Soustružení  X, Z, C 

• Hrubovací cykly 

• Vrtací cykly 

• Více kanálové řízení 

•  Podpora proti vřetena 

•  Synchronizace kanálů 

• C osa kontinuálně ( TRANSMIT ) 

 



Ověření 

Ověření a porovnání přesnosti obrábění… 

…zelená barva označuje přesnost -0,17 +0,17 mm 



Výstupní data 

Generování NC kódu a technologické dokumentace 



Svatavské strojírny s.r.o. 

2x CAD/CAM TopSolid V7 
• STANDARD MILLING PACK (650) 

+Ext/Cam T2 Turning + Ext/Cam M3 Milling 

 

 

  

 



1x CAD/CAM TopSolid V7 
• STANDARD MILLING PACK (650) 

       

 

 

  

 

SUTOR Global s.r.o. 



NCSIMUL MACHINE – kompletní řešení simulace  

Optimalizace řezných parametrů 
v závislosti na odebraném objemu 
třísky… 



Shrnutí závěrem 

Přínos TopSolidu V7: 
 Obrábění na geometricky přesných 3D 

modelech. 

 Programování přímo v pracovním prostoru 
kinematického modelu stroje. 

 Rychlé vytváření soustružnických a 
frézovacích operací a jejich kombinací. 

 Simulace a synchronizace obrábění bezpečně 
mimo reálný stroj. 

 Kontrola kolizí a přesnosti obrábění. 

 Generování NC kódů pro více kanálů díky 
odladěnému postprocesoru. 

 Vytvoření technologické dokumentace pro 
snadné zavedení do výroby. 

 

  

Přínos NCSIMULu: 
 Detailní simulace NC kódu v simulaci prostředí stroje a 

obrábění. 

 Vyloučení poškození stroje / nástroje 

 Vyrobit správný dílec na první pokus (zdokumentovaný 
a ověřený program/postup) 

 Redukce času (testování mimo stroj, optimalizace) 

 Programování v předstihu - nový stroj - odladěné 
programy a technologický postup v předstihu 

 Spolupráce s operátory, zákazníky a dodavateli díky 
virtuálnímu obrábění 

 

  

 

www.centersoft.cz 
www.topsolid.com 
www.ncsimul.com 

… děkuji za pozornost 

http://www.centersoft.cz/
http://www.topsolid.com/
http://www.topsolid.com/

