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Una dintre cele mai frecvente greșeli este utilizarea unui post-procesor pregătit inadecvat, care este responsabil 

pentru generarea corectă a codului pentru mașina noastră-unealtă CNC. Pentru ca prelucrarea să fie cât mai 

eficientă, trebuie acordată o atenție deosebită ciclurilor definite în post-procesor, susținute direct de sistemul 

nostru de control al mașinii, de exemplu cicluri de găurire sau filetare a găurilor. Utilizând software-ul VisualCAM 

2020, avem acces la editarea post-procesor în orice moment (vezi figura de mai jos).



Ar trebui să vă amintiți despre setarea corectă a așa-numitului „punct 

zero” pe mașina CNC și despre software-ul CAM. Aceste puncte ar 

trebui să fie în același loc, adică punctul selectat de programator 

trebuie setat ulterior de către operatorul mașinii. 

În cazul frezării pe 3 axe, acest punct 

este poziționat de obicei pe colțul 

unui semifabricat dreptunghiular, în timp 

ce în cazul strunjirii pe fața de capăt a arborelui 

(la fel în cazul frezării cu 4 axe când 

semifabricatul este un arbore). 

VisualCAM 2020 are la îndemână un instrument 

„Zero Point” la îndemână. Programul va găsi 

automat colțul selectat al spațiului liber 

și va seta acolo „punctul zero”.



O altă greșeală făcută este numărul sculei greșit 

în baza de date definită în software-ul CAM, în raport 

cu mașina CNC reală. Când creați/editați un instrument, 

acordați o atenție deosebită numărului de lângă 

instrument, care va fi generat ulterior în codul NC. 

Unele sisteme de control, de exemplu FANUC, necesită 

în plus o referință la registrele H (lungimea sculei) 

și D (diametrul sculei) în codul NC, ar trebui să acordați 

atenție și numerelor acestor registre, de obicei 

aceleași cu numărul sculei.

În cazul strungurilor CNC, unealta este adesea numită 

în formă de 4 cifre, de exemplu T0101 primele două cifre 

sunt numărul din turelă, în timp ce următoarele două 

sunt așa-numitul număr cu decalaje ale unei anumite scule. 

Acest lucru ar trebui să fie luat în considerare 

la configurarea postprocesorului.
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Compensarea razei sculei definită incorect. Pentru a profita de capacitățile 

de control CNC, așa-numita compensare a razei sculei este adesea folosită, în special 

la finisarea piesei de prelucrat. Această opțiune este disponibilă în ciclurile 

de prelucrare VisualCAM. Când utilizați compensarea razei sculei, rețineți următoarele:

Configurarea corectă a postprocesorului în secțiunea „Cutter compensation”

Activarea acestei opțiuni în ciclul de prelucrare
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Setarea permisului ca valoare cu un minus al razei sculei, 

de exemplu pentru o freză cu diametrul de 12, setați toleranța -6. 

Ca rezultat, calea este generată fără offset din software 

și este situat direct pe conturul dat.



Selectarea opțiunii de apropiere a sculei 

de contur (fără aceasta, sistemul 

de control nu este capabil să compen-

seze raza sculei). Lungimea de apropie-

re trebuie să fie mai mare decât raza 

sculei.

Configurare incorectă a software-ului CAM. În cazul mașinilor cu mai multe 

axe, trebuie să vă amintiți modulele software CAM adecvate care suportă 

o astfel de prelucrare. O atenție deosebită trebuie acordată așa-numitelor 

cicluri simultane care suportă prelucrarea cu mai multe axe. În cazul mașinilor 

de frezat avem nevoie de operații de prelucrare pe 4 sau 5 axe, în funcție 

de mașină.



Următorul pas este configurarea corespunzătoare 

a cinematicii mașinii, care în cazul programului VisualCAM 

se face în meniul Machine.



Trebuie amintit absolut faptul că simula-

rea în majoritatea programelor CAM 

nu se realizează pe baza codului NC 

(încărcat în mașină), ci pe baza traseelor 

sculei, așa-numitele date CLD Cutter 

Location Data ( figura de mai jos).

VisualCAM are încorporat un modul editor 

de cod G, în care putem efectua o simulare 

bazată pe codul NC generat anterior (sau scris 

de mână).
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