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1 Nowe funkcje importu/eksportu 

1.1 Import tekstu M jako geometrii DFT 

cncKad obsługuje teraz import plików DXF zawierających tekst M (gdzie kilka paragrafów tekstu 
może być traktowanych jako jeden tekst), oparty na plikach czcionek zdefiniowanych przez 
użytkownika (rozszerzenie SHX). Tekst jest importowany w całości jako biały, ciągła geometria. 

Oto oryginalny tekst M: 

 

Importując plik przez menu Plik => Importuj => przycisk Ustawienia, w zakładce Parametry 
można ustawić Przekonwertuj cały tekst na czcionkę DFT: 

 

Tekst zostaje zaimportowany jako regularny, geometryczny tekt DFT: 
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1.2 Konwertuj zaimportowany tekst na geometrię 

czcionki Windows 

Importując plik DXF do cncKada lub AutoNest, można przekonwertowć tekst na geometrię 
czcionki Windows.  

Wybierz opcję Przekonwertuj wszystkie teksty na czcionki Windows w sekcji Konwersja 
tekstu i wybierz domyślną czcionkę:  

 

Jeżeli zaznaczysz opcję Zachowaj oryginalny tekst, cncKad wyświetli także oryginalny tekst. 

Jeżeli importowany tekst posiada swoje własną definicję czcionek Windows, wówczas cncKad 
zachowa tę definicję i nie zastosuje domyślnej czcionki Windows.  

1.3 Filtruj importowane pliki 
 Ta opcja jest dostępna dla cncKada i AutoNest.  

Przeglądając pliki w oknie dialogowym Importuj pliki, w sekcji Folder plików można zredukować 
listę wyświetlonych plików: 

 wprowadź poszukiwany ciąg znaków  

 dodaj znak zapytania (?), aby zastąpić dowolny znak  

 dodaj gwiazdkę (*), jeśli nie znasz długości ciągu znaków  

Na przykład, aby zobaczyś tylko pliki rozpoczynające się tekstem “door”, w polu edycji wpisz 
door*. 

Ten rysunek pokjazuje wyniki filtrowania: 
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1.4 Importuj edytor filtra 
 Ta opcja jest dostępna dla cncKada i AutoNest. 

Teraz można modyfikować i łączyć istniejące filtry. Poniżej znajdują się przykłady zastosowania 
tych funkcji. 

1.4.1 Tworzenie filtra 

Abu ustawić filter: 

1. W cncKadzie, w menu Plik => Import, wybierz plik DXF (lub DWG) z warstwami i kliknij 
przycisk OK.  

W AutoNest, w menu Plik => Nowy => wybierz maszynę, na której chcesz pracować => 
Importuj pliki DXF/DWG/DFT => zapisz plik DSP => wybierz plik DXF (lub DWG) z 
warstwami i kliknij przycisk OK. 

Oto przykład warstw jakie się pojawią w oknie Importu na żywo. 

 

2. Skonfiguruj kolory i rodzaje linii, jak pokazano poniżej: 

 

3. Kliknij przycisk Zapisz jako i wprowadź nazwę filtra, np. Filter 1: 

 

4. Kliknij przycisk OK i kontynuuj import. 
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1.4.2 Modyfikacja filtra 

Zmodyfikuj istniejący filter, aby odpowiadał warstwom nowo zładowanego pliku, które są podobne 
do warstw istniejącego już filtra, ale posiadają kilka dodatkowych filtrów filtry. 

Aby zmodyfikować filter: 

1. W cncKadzie, w menu Plik => Import, wybierz plik DXF (lub DWG) z warstwami i kliknij 
przycisk Ustawienia....  

W AutoNest, w menu Plik => Nowy => select machine to work with => Importuj pliki 
DXF/DWG/DFT => zapisz plik DSP => wybierz plik DXF (lub DWG) z warstwami i kliknij 
przycisk Ustawienia importu. 

2. W oknie dialogowym Ustawienia importu, na zakładce Konwersja koloru kliknij przycisk 
Edytuj filter warstw.  

3. W oknie dialogowym Edytuj filter warstw, z rozwijanej listy Filtra warstw, wybierz 
istniejący filter; w tym przykładzie wybierzemy Filter 1: 

 

4. Kliknij przycisk Dodaj rząd. W tabeli dodaj dwa rzędy, z ustawieniami jak pokazano na 
poniższym rysunku: 

 

5. Kliknij przycisk Zapisz,a następnie przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. 

1.4.3 Łączenie dwóch filtrów 

Aby połączyć dwa filtry: 

1. W oknie dialogowym Edytuj filtr warstw, z rozwijanej listy Filtra warstw, wybierz 
istniejący filter (tu: Filter 1). 

2. Kliknij przycisk Połącz z kolejnym filtrem. W oknie dialogowym Filtra warstw, z 
rozwijanej listy wybierz drugi filter, (tu: Filter 2): 
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3. Kliknij przycisk OK. cncKad łączy wszystkie rzędy: 

 

1.5 Zmień kolor/rodzaj linii  

Obecnie, podczas importu pliku DXF lub DWG, który posiada także otwarte kontury, na białe, 
ciągłe liniie można zamienić tylko zamknięte kontury. Oznacza to, że otwarte kontury, które 
posiadają inny kolor niż biały i/lub ich linie nie są ciągłe, nie zostaną zamienione na białe, ciągłe 
linie. 

 W cncKadzie, w menu Plik => Import, wybierz plik DXF (lub DWG) z warstwami i kliknij 
przycisk Ustawienia...  

 W AutoNest, w menu Plik => Nowy => select machine to work with => Importuj pliki 
DXF/DWG/DFT => zapisz plik DSP => wybierz plik DXF (lub DWG) z warstwami i kliknij 
przycisk Ustawienia importu 

Na zakładce Konwersja koloru, w sekcji Filtrowanie warstw i kolorów zaznacz opcję Zamień 
wszystkie na białe, ciągłe. 

Zobacz poniższy przykład: 

 

A to wynik po wybraniu opcji Zamień wszystkie na białe, ciągłe; linia została fioletowa: 

 

1.6 Okręgi mniejsze niż wartość tolerancji importu 

nie są usuwane  

Podczas importu pliku do cncKada, wszelkie elementy mniejsze niż zdefiniowana wartość 
tolerancji importu, są ignorowane. 

Od tej pory proces importu cncKada ignoruje okręgi mniejsze niż wartość tolerancji.  
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Wielkość tolerancji można ustawić w menu Plik => Import => Importuj pliki=> przycisk 
Ustawienia... => zakładka Parametry, w polu Importuj tolerancję: 
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2 Nowe funkcje wykrawania 

2.1 Udoskonalone mikropołączenia na niblowanym 

elemencie  

Można wybrać sposób w jaki mikropołączenia (MP) zostaną umieszczone na części, na 
niblowanym elemencie: 

 jako pierwsze lub ostatnie uderzenie 

 jako drugie lub przedostatnie uderzenie  

W menu Obróbka kliknij opcję Edytuj obróbkę lub Wykrawanie CAM => Dodaj wykrawanie. 

Kiedy w oknie dialogowym, które się pojawi, zaznaczysz opcję Narzędzie MP na krawędzi, 
uderzenie z mikropołączeniem będzie pierwszym lub ostatnim.  

W poniższym przykładzie została zaznaczona opcja Po pierwszym uderzeniu, ale nie została 
zaznaczona opcja Narzędzie MP na krawędzi, zatem pierwsze uderzenie narzędziem 
mikropołączenia  następuje po pierwszym uderzeniu: 

 

Oto wynik: 
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A oto wynik zaznaczenia w powyższym oknie dialogowym obu opcji w drugiej linii Przed ostatnim 
uderzeniem i Narzędzie MP na krawędzi:  

 

2.2 Wybierz narzędzie rozładowania jako drugie 

narzędzie 

Aby rozładować część przy pomocy innego narzędzia niż to wykorzystane do niblowania elementu, 
można zdefiniować drugie narzędzie jako narezędzie rozładowania.  

W menu Obróbka kliknij opcję Edytuj obróbkę lub Wykrawanie CAM =>Dodaj wykrawanie. 

W oknie dialogowym, które się pojawi zaznacz opcję Zastosuj drugie narzędzie, a następnie z 
rozwijanej listy wybierz opcję Narzędzie rozładowania:  

 

Wówczas narzędzie rozładowania, oznaczone zielonym U, pojawi się przy oryginalnym narzędzie 
na elemencie, jak na poniższym przykładzie: 
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 Teraz można zdefiniować domyślne ustawienia dla drugiego narzędzia (narzędzia mikropołączenia lub 
rozładowania) w pliku .MDL maszyny. 

2.3 Zidentyfikuj ruchome skrawki 

cncKad potrafi teraz zidentyfikować ruchome skrawki i ostrzega przed nimi. Ten proces jest: 

 automatyczny pod koniec wycinania automatycznego 

 ręczny, w oknie dialogowym Opcje postprocesora (ostatnie okno dialogowe tworzenia 
kodu NC), zaznaczając okienko, when you select Sprawdź, czy wykrawanie nie zniszczy 
sąsiedniej części i ruchomych skrawków: 

 

Wówczas na ekranie arkusza będzie można łatwo zauważyć  ruchome skrawki, jak na środku 
poniższego rysunku: 

 

Aby nie sprawdzać więcej występowania ruchomych skrawków wciśnij klawisz Esc. 
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2.4 Przesuń pozycję podniesienia drugiego 

narzędzia 

Można przesunąć pozycję, w której jest umieszczone drugie narzędzie (narzędzie rozładowania).  

Na poniższym rysunku widać, że drugie narzędzie jest umieszczone w domyślnej pozycji 
rozładowania, oznaczonej czerwonym U: 

 

Aby przesunąć narzędzie rozładowania, kliknij zielone U (oznaczające rozładowanie). Zamieni się 
ono na białe. Aby uzyskać lepszą pozycję rozładowania, przeciągnij zielone U do nowej pozycji. 
Zatwierdź lub edytuj wartość widoczną w oknie, które się pojawi: 

  

Ponownie pojawia się okno rozładowania i można wybrać nowe, aktywne przyssawki: 

 

2.5 Ostrzeż przed kolizją w zagnieżdżeniu 

W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Opcje postprocesora zaznacz 
okienko Sprawdź, czy wykrawanie nie zniszczy sąsiedniej części i ruchomych skrawków. 
cncKad wystosuje ostrzeżenie i nie wygeneruje NC, jeżeli wykrawanie zniszczy sąsiednią część: 
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2.6 Zmień definicje maszyny 

Jeżeli model maszyny na to pozwala, można zapisać kopię pliku NC w innym miejscu na 
komputerze oraz można zmienić domyślny zasięg osi i pozycje zacisków. 

 Dotyczy to bieżąco aktywnej maszyny. 

W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Maszyna, kliknij przycisk Definicje 
maszyny: 

 

Pojawi się okno dialogowe Definicje maszyny z kilkoma zakładkami: 
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2.6.1 Zakładka Wysyłanie NC 

 

Tutaj można skonfigurować sposób, w jaki cncKad będzie traktował wysyłanie plików NC. Na 
przykład można zapisać kopię pliku NC w innym miejscu (np. w sieci) i z innym rozszerzeniem 
(domyślnie jest on zapisywany lokalnie, z rozszerzeniem .?NC.)  

Opcje tej zakładki: 

 Skopiuj NC do docelowej ścieżki – tworzy ona dodatkową kopię pliku NC w miejscu 
zdefiniowanym jako Docelowa ścieżka. Po wybraniu tej opcji inne opcje tej zakładki będą 
stosowne. 

 Usuń komentarze – usuń komentarze z tej kopii NC. 

 Poproś o potwierdzenie  – pojawia się opcja zatwierdzenia, że chcesz skopiować NC. 

 Poproś o zastąpienie – pojawia się opcja zatwierdzenia, że chcesz zastąpić istniejącą 
kopię NC. 

 Utwórz folder, jeśli trzeba – jeżeli w Docelowej ścieżce nie istnieje folder o takiej nazwie, 
cncKad utworzy go. 

 Skopiuj także raport NC – tworzy kopię NC, a także kopię raportu NC. 

 Docelowe rozszerzenie – nadaje to rozszerzenie kopii pliku NC; domyślne to .?NC. 

 Docelowa ścieżka – ścieżka, gdzie jest skopiowane NC. 

Aby anulować jakiekolwiek dokonane zmiany, kliknij przycisk Przywróć domyślne ustawienia 
fabryczne. 
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2.6.2 Zakładka Zasięg osi 

Można tu ustawić zasięg osi maszyny. Wszelkie zmiany zostaną zapisane w pliku MDLX. 

 

Aby anulować wprowadzone zmiany, kliknij przycisk  Przywróć domyślne ustawienia fabryczne. 

2.6.3 Zakładka Definicje zacisków  

Można tutaj zdefiniować ustawienia i ograniczenia zacisków dla bieżącej maszyny. 

 

Na zakładce Definicje zacisków można: 

 zmienić liczbę zacisków 

 ustawić  zasięg możliwych pozycji dla każdego zacisku w tabeli Warunki pozycji zacisków 

 ustawić pozycje każdego zacisku, w zależności od wielkości arkusza, w tabeli Stałe zaciski 
wg wielkości arkusza 

 przywrócić domyślne pozycje, klikając przycisk Przywróć domyślne ustawienia 
fabryczne  

Sekcja Stałe zaciski wg wielkości arkusza jest niewidoczna, jeżeli dana maszyna nie obsługuje 
tej opcji. Jeżeli ją obsługuje, można zaznaczyć okienko Zastosuj stałe pozycje zacisków i 
wprowadzić do tabeli swoje ustawienia. 

 Te ustawienia domyślne stanowią bazę dla ustawień widocznych w menu Obróbka => Ustaw 
arkusz i zaciski => zakładka  Zaciski. 

2.7 Ścinanie: per część 

 Ta opcja jest dostępna tylko dla ścinarek.  

cncKad teraz wykrawa i ścina każdą część z osobna, włącznie ze ścinaniem resztek, które należy 
usunąć przed przystąpieniem do przetwarzania następnej części. 

W menu Obróbka => Ustaw arkusz i zaciski => zakładka Technologia przetwarzania arkusza 
zdefiniuj technologię przetwarzania jako część: 
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Tak wygląda obróbka dla całego arkusza: 

 

Tak wygląda wykrawanie pierwszej części w symulacji: 
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A tak wygląda symulacja po wykrawaniu i ścięciu pierwszej części : 

 

2.8 Miażdżenie w łuku okrągłymi narzędziami 

Obecnie można w oknie dialogowym Dodaj wykrawanie wybrać miażdżenie w łuku okrągłym 
narzędziem.  
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Oto przykad takiego zastosowania: 

                

2.9 Wykrawanie automatyczne okręgów z 

przedłużeniami prostokątnymi  

Wykrawanie automatyczne obsługuje obecnie miażdżenie różnych kształtów, których podstawą 
jest okkrąg z z przedłużeniami prostokątnymi. 

Oto otwory do przedłużenia: 
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A to po wykonaniu wykrawania automatycznego: 

 

2.10 Ustawienia narzędzi pokazane w raportach 

W AutoNest s teraz dwa nowe rapo there are new punch reports:  

 Raport podzagnieżdżenia zawiera wymagane zmiany w rewolwerze (w stosunku do 
podstawowego pliku ustawienia), które należy zastosować, aby dokończyć przetwarzanie 
podzagnieżdżenia. W menu Ustawienia => Ustawienia raportu => Ustawienia raportu 
AutoNest => sekcja Raport podzagnieżdżenia, wybierz opcję Zastosuj raport DOC/TXT 
AutoNest, a następnie wybierz szablon raportu o nazwie 
RPT_AN_SN_POL_PUNCHTOOLSV15.doc: 
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 Raport zamówienia wyświetla wszystkie ustawienia stacji rewolweru, niezależnie od tego, 
czy znajdują się w nich narzędzia, czy nie. W menu Ustawienia => Ustawienia raportu => 
Ustawienia raportu AutoNest => sekcja Raport zamówienia, wybierz szablon raportu o 
nazwie RPT_AN_ALL_ENG_Portrait_04_PunchTools.doc: 
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3 Nowe funkcje lasera  

3.1 Tabela domyślnych ustawień cięcia materiału 

dla maszyny 

cncKad obsługuje utrzymanie i zastosowanie tabeli domyślnych ustawień cięcia. Ta tabele jest 
utworzona dla każdej maszyny z osobna. 

W menu Obróbka => Tabela technologii wycinania kliknij przycisk Domyślne ustawienia cięcia 
materiału: 

 

Tabela Domyślne ustawienia cięcia materiału zawiera domyślne wartości dla gazu, głowicy I 
soczewki dla każdego materiału technologii wycinania: 

 

3.2 Import tabeli technologii wycinania maszyn  

cncKad pozwala na import danych cięcia ze środowiska maszyny, w różnych formatach plików, do 
wewnętrznych tabeli technologii wycinania . 
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 Opcja dostępna dla wycinarek laserowych Mitsubishi, Boschert, Bystronics, Durmazlar oraz 
Prima. 

Oto typowa procedura importowania tabeli technologii wycinania : 

1. W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Parametry wycinania, kliknij 
przycisk Zaimportuj tabele wycinania. Pojawi się okno dialogowe Zaimportuj zewnętrzną 
tabelę wycinania: 

 

W tej tabeli zamapuj nazwy materiału maszyny z nazwami materiału tabeli technologii 
wycinania cncKada. 

2. W powyższym oknie kliknij przycisk wyszukiwania . 

3. Przejdź do folderu/pliku danych wycinania (w zależności od rodzaju producenta maszyny) , 
aby zaimportować go i kliknik Otwórz. 

4. Kliknij przycisk Zatwierdź. cncKad dodaje wszystkie nierozpoznane nazwy materiałów do 
Mapowanie nazw materiału.  

5. Zobacz utworzony plik rejestru i ustaw odpowiednie mapowanie wszystkich nowych 
materiałów (o ile takie istnieją) w tabeli mapowania. W tym celu kliknij rozwijaną listę w 
kolumnie Materiał tabeli wycinania cncKada, przy nazwach wprowadzonych w kolumnie 
Nazwa na maszynie, i wybierz właściwe mapowanie. 

6. Ponownie kliknij przycisk Zatwierdź. 

7. Sprawdź czy proces zatwierdzania przebiegł prawidłowo, sprawdzając plik rejestru: Kliknij 
przycisk Zobacz plik rejestru i spradź czy nie ma ostrzeżeń ani problemów: 

 

8. Wciśnij przycisk Importuj. 
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3.3 Dodaj rozwijane listy do pól tabelii technologii 

wycinania 

Kolumny tabeli technologii wycinania, posiadające wartości liczb całkowitych, można zmienić na 
rozwijane listy. Pozwala to użytkownikowi wybrać opcje z rozwijanej listy.  

 Ta funkcja jest dostępna tylko dla kolumn zwanych Mode1 and Mode2, widocznych w pliku maszyny 
TITLES.INI. 

1. W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Maszyna => przycisk 
Ustawienia maszyny. 

2. W oknie dialogowym Ustawienia maszyny, w sekcji Edytuj pliki maszyny, z rozwijanej 
listy wybierz plik TITLES.INI i kliknij przycisk Edytuj.

 

3. W sekcji [DropDownCutting] pliku dodaj potrzebne linie i zapisz plik. 

Na przykład: 

[DropDownCutting] 

Mode1 = 0:0 1:1 

Mode2 = 0: No Cut B 1: Standard B 2: High qual 3:Speed 13 4: Special 

Mode 

W tym przypadku tabela wygląda następująco (w menu Obróbka => Tabele technologii 
wycinania => zakładka Wycinanie): 
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3.4 Udoskonalone umieszczanie mikropołączeń 

podczas wspólnych cięć  

cncKad posiada dwie nowe opcje ustawniania mikropołączeń podczas wspólnych cięć: 

 Brak PŁ, kiedy długość elementu jest mniejsza niż – cncKad nie umieszcza przewodu 
łączącego, kiedy długość elementu jest mniejsza niż zdefiniowana długość. 

 Tylko 1 PŁ, kiedy długość elementu jest mniejsza niż – cncKad umieszcza tylko jeden 
przewód łączący, kiedy długość elementu jest mniejsza niż zdefiniowana długość. 

W menu Obróbka => Wycinanie CAM => okno dialogowe Wycinanie automatyczne => 
zakładka Wycinanie automatyczne => sekcja Wspólne cięcia, wybierz opcję Wykonaj i kliknij 
przycisk Ustawienia.  

Zostanie otwarte okno dialogowe Ogólne parametry wycinania:  

 

Zwróć uwagę na przewody łączące na poniższym przykładzie, oznaczone czerwonymi kółkami; 
definicje ustawione w powyższym oknie zostały tu: 

 Elementy dłuższe niż 200 mm posiada przewody łączące po lewej stronie i pośrodku 

 Elementy o długości pomiędzy 50 a 200 mm posiadają jeden przewód łączący 

 Elementy krótsze niż 50 mm nie posiadają przewodów łączących 
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3.5 Technologia otworów  

Można oczyścić cięcie okręgu przy pomocy technologii. Można wybrać pomiędzy: 

 Zwalniając przetwarzanie pod koniec wycinania otworu 

 Dodając wybrzuszenie pod koniec wycinania otworu  

Aby ustawić te parametry: 

1. W cncKadzie, w menu Obróbka => Wycinanie CAM => Dodaj wycinanie, zaznacz 
okienko Technologia otworów: 

 

 Ta opcja jest także dostępna z menu Obróbka => Wycinanie CAM => zakładka Wycinanie 
automatyczne => sekcja Holes Technology, przycisk Ustawienia. 

2. Otwarte zostanie okno dialogowe Parametry technologii otworów. Wybierz jedną a 
poniższych opcji: 
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o A by zwolnić podczas wycinania ostatniej części okręgu wybierz opcję Zwolnij na 
końcu i wprowadź odpowiednie wartości: 

 

Oto przykładowy wynik: 

 

o Aby zdefiniować wybrzuszenie wybierz opcję Poprawa okręgu i wprowadź 
odpowiednie wartości: 

 

Oto przykładowy wynik: 

 

3. Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. 

3.6 Wyświetl siatkę maszyny w tle geometrii 

 Opcja dostępna dla wszystkich wycinarek plazmowych i laserowych światłowodowych. 

W cncKadzie i w AutoNest można obecnie utworzyć i wyświetlać siatkę geometrii bieżącego 
modelu maszyny, jako tło bieżącego podglądu. 

 Ta funkcja jest obsługiwana dla każdego rodzaju podglądu.  
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Aby utworzyć siatkę: 

1. Utwórz plik DFT z rysunkiem żądanej siatki. Siatka powinna z każdej strony wystawać poza 
brzegi stołu maszyny: 

 

2. W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Maszyna => przycisk 
Definicje maszyny => zakładka Definicje siatki kliknij przycisk Zapisz bieżący rysunek 
jako siatkę:  

 

3. W oknie dialogowym Plik siatki wprowadź nazwę i Zapisz. Zapisany plik posiada 
rozszerzenie .GRILL. 

Aby zastosować siatkęl: 

1. Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Maszyna => przycisk Definicje 
maszyny => zakładka Definicje siatki, z rozwijanej listy Aktywna siatka wybierz nazwę 
siatki. 

2. Wprowadzając wartość w polu Jasność, ustawiasz natężenie wyświetlania siatki: 
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3. Oto arkusz wielokrotnych części otwarty na tle siatki:
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4 Nowa opcja: AutoNest Pro 

AutoNest Pro jest nowym dodatkiem do AutoNest. Posiada ono algorytm zagnieżdżania 
automatycznego, który drastycznie zwiększa prędkość tworzenia zagnieżdżeń i ich jakość. 

 AutoNest Pro jest osobnym modułem, sprzedawanym za dodatkową opłatą. 

Po dodaniu opcji AutoNest Pro do klucza Hasp należy ją aktywować w menu Ustawienia => 
Ustawienia obszaru roboczego => zakładka AutoNest: 
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Następnie kiedy w menu Zagnieżdżanie wybierzesz Rozpocznij/Kontynuuj zagnieżdżanie 
automatyczne, zobaczysz, że pojawią się nowe opcje umieszczania części na zagnieżdżaniu: 

 

 

AutoNest Pro: 

 Zapewnia najbardziej wydajne umieszczenie części na arkuszu. 

 Daje użytkownikowi pełną kontrolę nad czasem zagnieżdżania. 

 Zapewnia możliwie minimalną ilość podzagnieżdżeń, (po zaznaczeniu opcji Tryb: 
Minimalna liczba podzagnieżdżeń ).  

 Podczas zagnieżdżania widać wiele opcji próbnych zagnieżdżeń:  

 

 Pozwala na zatrzymanie zagnieżdżania, kiedy zobaczysz zadowalający wynik.  

Można powrócić do starej metody w menu Ustawienia => Ustawienia obszaru roboczego => 
zakładka AutoNest, wybierając opcję Zastosuj stadnardowe AutoNest. 

Poniższy przykład porównuje standardowe zagnieżdżenie „przez noc” i ten sam plik .DSP z 
zastosowaniem AutoNest Pro. 
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Standardowe AutoNest: 

 

AutoNest Pro: 
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5 Nowe w AutoNest 

5.1 Zastosowanie nowszych plików DXF 

Zatwierdzając dzienne zamówienie w AutoNest można się upewnić, że pracujesz z najnowszymi 
plikami DXF. W oknie dialogowym Edytuj/Rozszerz zamówienie zaznacz opcję Zastosuj DXF, 
jeśli jest nowszy. AutoNest ponownie załaduje pliki DXF, jeżeli są one nowsze niż załadowane 
pliki DFT: 

 

5.2 Opcja Informacja 

W obszarze graficznym AutoNest można pozyskać informację w taki sam sposób jak w 

cncKadzie. Kliknij ikonę Informacja  (lub wciśnij klawisz F8). Kursor zamieni się w znak 
zapytania. Kliknij element w obszarze graficznym. W lewym, górnym narożu ekranu pojawi się 
małe okienko z  odpowiednimi danymi, na przykład: 

 

Aby zobaczyć informację o innym elemencie, kliknij go. Okienko pozostanie otwarte dopóty, dopóki 
nie zostanie zamknięte. 

5.3 Pobierz informacje o części i danych 

egzemplarza  

Obecnie w AutoNest, w pasku narzędzi Podzagnieżdżenia  istnieją dwie 
nowe opcje:  

 Kliknij ikonę Pobierz informacje o części  i kliknij element części w zagnieżdżeniu. 
AutoNest otwiera okno dialogowe Dane zagnieżdżenia:  
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Klikając odpowiednie części w tabeli zobaczysz odpowiednie podsumowanie informacji. 

 Kliknij ikonę Pobierz dane egzemplarza  i kliknij element części w zagnieżdżeniu. 
Otwarte zostanie się okno dialogowe Danych zagnieżdżenia, wyświetlając więcej 
informacji: 

 

5.4 Utwórz tabele buforów dla maszyny 

AutoNest obsługuje tworzenie i utrzymanie tabeli danych bufora dla każdego modelu maszyny z 
osobna. Tabela bufora zawiera wartości bufora części i otworu dla każdej kombinacji materiału i 
grubości dla bieżąco aktywnej maszyny.  

W pasku narzędzi Obróbka kliknij ikonę Bufor  , aby otworzyć tabelę buforów: 
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5.5 Zdefiniuj początek układu współrzędnych 

W AutoNest można teraz zdefiniować domyślny początek układu współrzędnych dla 
zagnieżdżenia. 

W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Maszyna wybierz jedną z opcji 
początku układu współrzędnych: 

 

Oto jak wygląda arkusz w AutoNest, przy wybranej opcji Lewy, górny: 

 

5.6 Ustaw początkowe naroże i ścieżkę 

optymalizacji dla narzędzi 

W AutoNest można zdefiniować początkowe naroże i ścieżkę optymalizacji dla specyficznych 
narzędzi. 

1. W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => zakładka Opcje NC kliknij przycisk 
Dodaj zasadę narzędzia: 
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2. Oknie dialogowym Wybór narzędzia wybierz narzędzie i kliknij OK:  

 

3. Na zakładce Opcje NC kliknij kolumnę Ścieżka optymalizacji. Pojawi się okno dialogowe 
Danych narzędzia: 

 

4. Wybierz Optymalizację specyficzną dla narzędzia. Z rozwijanej listy wybierz początkowe 
naroże oraz ścieżkę optymalizacji i kliknij OK.  
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Ten przykład pokazuje ustawienia dla trzech przykładowych narzędzi: 

 

Jedyna opcja zastąpienia zasad jest możliwa podczas generowania kodu NC. W oknie dialogowym  
Wykorzystanych narzędzi można zmienić opcje kolejności/optymalizacji i kontynuować 
generowanie pliku NC. Jednakże kolejnym razem, gdy otworzysz okno dialogowe 
Wykorzystanych narzędzi, zasady zostaną ponownie zastosowane.  

5.7 Dynamiczna siatka 

Przy pomocy myszki można dynamicznie umieszczać części w zagnieżdżeniu w następujący 
sposób: umieść na zagnieżdżeniu jeden egzemplarz części i kliknij go; pojawi się mały niebieski 
kwadrat w prawym dolnym narożu części: 

 

Kliknij go i przeciągnij w dowolnym kierunku, tworząc tak jakby tymczasowy prostokąt. Kiedy 
uwolnisz przycisk myszki, ten wirtualny prostokąt zostanie wypełniony tyloma egzemplarzami 
wybranej części ile tylko da się w nim pomieścić (tworząc tym samym dynamiczną siatkę): 
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5.8 Obsługa wyposażenia w narzędzia w AutoNest 

Obecnie można zobaczyć i manewrować wyposażeniem w narzędzia w AutoNest.  

5.8.1 Wyświetlanie wyposażenia w narzędzia 

W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się przycisk Podgląd narzędzi . Kliknij go:  

 

Ekran graficzny zmienia się na podgląd cncKada: 

 

Opcje takie jak Przytnij arkusz (dla wykrawarek), Utnij i podziel arkusz, są teraz widoczne 
dynamicznie i odzwiercielone w oknie dialogowym Wykorzystanych narzędzi. 

Aby powrócić do zwyklego wyglądu AutoNest, kliknij przycisk Zwykły podgląd . 

Wiele nowych opcji jest obecnie dostępnych w AutoNest: 
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W menu Widok: 

 Pokaż punkty końcowe 

 Pełna szerokość narzędzia tnącego 

 Szybka ścieżka narzędzia – przełączaj podgląd przesuwu głowicy pomiędzy trzema 
różnymi poziomami szczegółowości: pokazywanie otworów, części lub żadnej z tych opcji. 
Można przełączać między poziomami wciskając klawisze Alt+B. 

 Wielobarwne narzędzia  

 Wypełnij narzędzia  

 Tryby podglądu matryc – dla wykrawarek 

 Kolorowa ścieżka narzędzia wg prędkości – dla wycinarek  

 Pokaż linie gięcia 

 Zobacz tryb wypchania 

W menu Część można wybrać opcję Pokaż aktywne przyssawki dla rozładowywacza części. 

5.8.2 Manipulowanie podglądem obróbki 

W AutoNest można obecnie wprowadzać zmiany do obróbki. 

Większość z tych funkcji jest dostępna z menu Obróbka, widocznym, kiedy znajdujesz się w 
podglądzie obróbki. 

W zależności od posiadanego rozaju maszyny można wprowadzić następujące zmiany: 

 Tylko dla wykrawarek:  Tylko dla wycinarek: 

 Wprowadź zmiany w oknie dialogowym 
Wykorzystane narzędzia: zmień 
narzędzia, dane narzędzi, wybierz plik 
ustawień rewolweru, dodaj funkcje do 
narzędzia itp. w menu Obróbka => 
Wykorzystane narzędzia 

 Mikropołączenia: w menu Obróbka => 
Wycinanie CAM => Mikro-
spaw/mikropołączenie => Dodaj 
MP/Edytuj MP/Usuń MP/Przesuń MP 

 

 Przeciągnij wykrawanie i zmień 
mikropołączenia 

 Zmień wejście: w menu Obróbka => 
Wycinanie CAM => Edytuj wejście na 
kontur 

 Kontrola podniesienia: zobacz 
przesuwanie pozycji podniesienia 

 Zastosuj inteligentne wycinanie w menu 
Obróbka => Smart Cut 

Dla obu rodzajów maszyn można z menu Obróbka, edytować i usunąć obróbki oraz zmienić 
kolejność przetwarzania. 

5.9 Zastosuj inteligentne wycinanie 

Inteligentne wycinanie pozwala na zastosowanie automatycznych zmian w podzagnieżdżeniu. 

 Inteligentne wycinanie jest dostępne tylko dla wycinarek. 

W CAM menu Obróbka, wybierz opcję Inteligentne wycinanie. Pojawi się następujące okno 
dialogowe: 
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Można wprowadzić zmiany do wejścia na część, wybierając z rozwijanych list Stronę lub Naroże. 

Można także wybrać opcję Uruchom manipulację części dla mikropołączeń, kliknąć przycisk 
Manipulacja części (PH) i wprowadzić lub edytować dane w oknie dialogowym. 

5.10 Zagnieżdżanie wg ograniczeń rewolweru 

 Ta funkcja dotyczy tylko wykrawarek. 

AutoNest teraz rozmieszcza części na podzagnieżdżeniu, biorąc pod uwagę restrykcje (narzędzia 
w rewolwerze, auto-indeksy, numery stacji i wielkości stacji) wyznaczone przez rewolwer danej 
maszyny. 

Na przykład:  

1. AutoNest dodaje część z Twojego zamówienia do pierwszego podzagnieżdżenia. Bierze 
pod uwagę ilość stacji w rewolwerze, wielkości stacji i indeks automatyczny i przypisuje 
miejsce w rewolwerze narzędiom wykorzystanym do przetworzenia tej częsci.  

2. AutoNest następnie sprawdza kolejną część. Jeśli jest przetworzona innymi narzędziami 
niż pierwsza część AutoNest bierze pod uwagę restrykcje rewolweru: 

o jeśli jest wystarczająca ilość pustych stacji, aby umieścić w nich nowe narzędzia, druga 
część zostanie umieszczona na tym samym podzagnieżdżeniu, co pierwsza. 

o Jeślo nie ma wystarczającej ilości pustych stacji, część zostanie umieszczona an 
nowym podzagnieżdżeniu. 

3. AutoNest przechodzi do trzeciej części, itd. 

Co zrobić by AutoNest brało pod uwagę ograniczenia rewolweru: 

1. Kliknij ikonę Rozpocznij/Kontynuuj zagnieżdżanie automatyczne .  

2. Na dole okna dialogowego Rozpocznij/Kontynuuj zagnieżdżanie automatyczne kliknij 
przycisck Zaawansowane.  

3. W zakładce Ogólne zaznacz opcję Zagnieżdżanie oparte na rewolwerze i kliknij przycisk 
OK: 



cncKad 

42 

 

Twoje ustawienia zostaną zapisane. 

5.11 Dynamicznie utwórz wspólne cięcia 

 Ta opcja dotyczy tylko wycinarek. 

AutoNest może teraz dynamicznie wskazać wspólne cięcia. Nie trzeba teraz tworzyć NC, aby 
zobaczyć wspólne cięcia, bowiem AutoNest samoczynnie dokonuje kalkulacji, kiedy 
umieszczamy/przesuwamy detale i wyświetla wspólne cięcia. 

W menu Widok, wybierz opcję Pokaż wspólne cięcia: 

 

Różowa linia wskazuje na wspólne cięcia między częściami. 

Zobacz poniżej dynamiczne zmiany i aktualizację wspólnych cięć. 
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5.12 Utwórz warstwy obróbki 

Domyślnie, AutoNest przetwarza pojedynczą wartstwę obróbki. Można dodać warstwę obróbki do 
maszyny i cncKad nakaże przetworzyć określoną wartswę geometrii. 

1. W oknie dialogowym Utwórz zamówienie zaznacz okienko Utwórz nowe warstwy CAM: 

 

2. Następnie kliknij przycisk Wycinanie automatyczne (lub Wykrawanie automatyczne) i 
wybierz opcję Wszystkie. Kiknij przycisk Wykonaj (lub Auto) i zamknij okno dialogowe.  

3. W oknie dialogowym Utwórz zamówienie kliknij przycisk, Edytuj . Zostanie 
otwarty cncKad. 

4. W pasku stanu po lewej stronie ekranu cncKada zobaczysz dwie warstwy – warstwę 
master i warstwę utworzoną przed chwilą, dla bieżącej maszyny. 
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5. Z rozwijanej listy wybierz wartstwę, którą chcesz zobaczyć. 

5.13 Dodaj Wyposażenie w narzędzia podczas 

eksportu podzagnieżdżenia do DFT 

Jeżeli chcesz zobaczyć bieżące podzagnieżdżenie jako plik DFT i otworzyć cncKad, w menu 
Ustawienia => Ustawienia  Maszyny => zakładka AutoNest zaznacz okienko Oferuj 
wygenerowanie DFT z narzędziami: 

 

Kliknij przycisk OK. W pasku narzędzi Obróbka kliknij ikonę Otwórz bieżące zagnieżdżenie w 

cncKadzie jako DFT  . AutoNest pokaże następujące okno dialogowe: 

 

Kliknij przycisk Yes. 
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5.14 Zatwierdź zastąpienie 

Przed zastąpieniem istniejących plików wymagane są dwa nowe zatwierdzenia: 

 kiedy eksportujesz podzagnieżdżenie do pliku NST lub DFT, jeżeli taki plik już istnieje 

 kiedy tworzysz nowy plik dziennego zamówienia – jeżeli posiada taką samą nazwę, jak 
istniejący plik DSP: 

 

5.15 Prawy klik w pasku narzędzi, aby zobaczyć 

podgląd narzędzia 

Kiedy klikniesz część w pasku części, a następnie klikniesz prawy przycisk myszki, zobaczysz 
istniejącą tam opcję Podgląd: 
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Kiedy ją wybierzesz, pojawi się następujące okno podglądu: 

 

5.16 Zdefiniuj maksymalną wielkość pustej części 

dla szynoprzewodu 

 Tylko dla maszyn do szynoprzewodów. 

Można obecnie zdefiniować maksymalną wielkość pustych części dla maszyn do 
szynoprzewodów. 

Przykładowo w oknie dialogowym Utwórz puste części (dostępnym z menu Zagnieżdżanie => 
Puste części) ustaw: 

 Wielkość pustych do utrzymania na 1000mm 

 Dla wielkości pustych poniżej wielkości do utrzymania, maksymalna długość 
pustych na 300 mm 

Jeżeli pozostała resztka z obróbki dowolnego arkusza jest większa niż 1000mm, AutoNest 
utworzy jedną pustą część i zachowa ją całą. 

Jeżeli pozostała resztka z obróbki dowolnego arkusza jest mniejsza niż 1000mm, a większa niż 
300mm, wówczas AutoNest utworzy kilka pustych części o tej samej wielkości, mniejszej niż 
300mm. 

Jeżeli zostało wybrane przetwarzanie automatyczne, AutoNest automatycznie przetworzy każdą 
część. 
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5.17 Do przetwarzania pustych części zastosuj 

tabelę manipulacji części  

Można wyciąć puste części przy pomocy tabeli manipulacji części, stosując mikropołączenia. 

W AutoNest, w menu Zagnieżdżanie => Puste części => Utwórz puste części wybierz opcję 
Zastosuj przetwarzanie automatyczne.  
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W sekcji Rozładowywanie pustych wybierz opcję Zastosuj manipulację części i kliknij przycisk 
Tabela manipulacji części: 

 

5.18 Pokaż tylko odpowiednie opcje  

Kiedy bieżąca maszyna nie obsługuje opcji podziel szkielet, repozycjonowanie, czy zaciski, 
AutoNest nie pokazuje tych opcji. 

5.19 Sortuj raport zamówienia wg wybranej 

kolumny 

Generując raport zamówienia można teraz sortować dane raportu według dwóch kolumn, dla 
głównego i drugorzędnego sortowania. Wybierz żądane kolumny w menu Ustawienia => 
Ustawienia raportu => zakładka Ustawienia raportu AutoNest => sekcja Sortuj kolumny: 

 

Można tam wybrać sortowanie wg kolumn przedstawionych w oknie dialogowym Edytuj/Rozszerz 
zamówienie: 

 

Np posortuj kolumny najpierw wg materiału, a następnie wg grubości: 
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Raport zamówienia, w tabeli Części w podzagnieżdżeniach, pokazuje części posortowane wg 
materiału i grubości: 

 

5.20 Minimalna wielkość drukowanych kształtów 

Obecnie, kiedy w cncKadzie zdefiniować minimalną wielkość obrazków części do druku w 
raportach programu Microsoft Word, w pikselach, zostaną one także zastosowane dla AutoNest.  

Zdefiniuj wielkość cncKadzie w menu Ustawienia => Ustawienia obszarów roboczych => 
zakładka Drukowanie: 
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6 Dane kosztorysu w AutoNest  
Podczas edytowania lub przeglądu dziennego zamówienia w AutoNest można zobaczyć 
szczegóły pełnych danych aktywnego dziennego zamówienia.  

Widok Kosztorys dziennego zamówienia zapewnia podsumowanie informacji na trzech 
poziomach:  

 Dla całego dziennego zamówienia 

 Dla kombinacji materiału i grubości  

 Dla każdej części  

Można właściwie zobaczyć rozwinięcie danych kosztorysu jeszcze zanim wykona się 
zagnieżdżanie, po utworzeniu dziennego zamówienia i przetworzeniu części Wycinaniem 
automatycznym.  

Zobacz wstępny kosztorys w menu Kosztorys => Kosztorys dziennego zamówienia. Poniższy 
przykład pokazuje trzy różne kombinacje materiału i grubości: 

 

 Zaznacz okienko Pokaż tylko umieszczone części, aby wyświetlić tylko już zagnieżdżone 
części. 

 Domyślnie kosztorys wyświetla koszty całkowitej liczby danej części. Aby wyświetlić 
szczegółowy kosztorys dla pojedynczej części, zaznacz okienko Pokaż kolumnę 
pojedynczych części. 

 Zaznacz okienko Pokaż podgląd, aby zobaczyć podgląd bieżąco zaznaczonej części.  

Aby zobaczyć więcej szczegółów możesz, tak jak w cncKadzie, dodać dane w menu Kosztorys 
=> okno dialogowe Ustawienia kosztorysu, takie jak ogólne stawki czy stawki gazu. 
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Tak wygląda podgląd wszystkich tych opcji wybranych na raz: 

 

Można także utworzyć raport kosztorysu: 

1. W menu Ustawienia menu => Ustawienia raportu => zakładka Raport kosztorysowania 
dziennego zamówienia i z rozwijanej listy Nazwa pliku wybierz szablon raportu: 

 

2. W menu Kosztorys => Kosztorys dziennego zamówienia kliknij przycisk Raport 
kosztorysu:  
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Plik raportu zostanie otwarty automatycznie: 

 



Co nowego w wersji 15 

53 

7 Nowy interfejs wstążki 
Obecnie cncKad i AutoNest posiadają modularne wstążki. 

W menu Ustawienia wybierz Tryb wstążki. Pojawią się wstążki. Opcje na wstążkach zmieniają 
się w zależności od tego, gdzie pracujesz i jaką wybrano zakładkę (3). 

Oto typowa wstążka cncKada: 

 

Oto typowa wstążka AutoNest: 

 

Oto różne sekcje wstążek: 

(1) Przycisk aplikacji. Zawiera opcje często występujące w menu Plik, włącznie z Nowy, Otwórz, 
Zapisz, Drukuj. 

(2) Pasek szybkiego dostępu. 

(3) Zakładki. Przechodząc z jednej na drugą, opcje na wstążce zmieniają się. 

(4) Typowe grupowanie:  

 Np. w cncKadziue grupa Start posiada opcje: Informacja, Pomiar, Arkusz i zaciski, 
Sprawdź itp. 

 Np. w AutoNest grupa Podzagnieżdżenia posiada opcje: Nowe podzagnieżdżenie, 
Usuń podzagnieżdżenie, Usuń wszystkie, Wyczyść arkusz, itp.  

Grupy także mogą posiadać rozwijane menu. 

Aby powrócić do pasków narzędzi, na wstążce Ustawienia, kliknij ikonę Tryb pasków narzędzi 

. 

7.1 Zarządzanie paskiem szybkiego dostępu 

Można umieścić Pasek szybkiego dostępu powyżej lub poniżej wstążki. W tym celu kliknij go 
prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję Pokaż pasek szybkiego dostępu nad/pod wstążką. 

Aby dodać opcję do paska szybkiego dostępu należy: 

 Kliknąć prawym przyciskiem myszki na opcję w grupie i wybrać opcję Dodaj do paska 
szybkiego dostępu. 

 Kliknąć prawym przyciskiem myszki na zakładkę i wybrać Indywidualizuj pasek 
szybkiego dostępu. W oknie dialogowym, które się pojawi wybierz, gdzie szukać opcji, 
wybierz ją i kliknij przycisk Dodaj. Zatwierdź wybór, klikając OK: 
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7.2 Indywidualizacja wstążki 

Można dodawać i usuwać opcje ze wstążki. Kliknij prawym przyciskiem myszki na zakładkę i 
wybierz Indywidualizuj wstążkę. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz gdzie szukać 
opcji, wybierz ją i kliknij przycisk Dodaj. Zatwierdź wybór, klikając OK. 

 

Aby powrócić do domyślnych ustaiwień wstążki, w tym samym  oknie dialogowym kliknij przycisk 
Zresetuj. 

7.3 Tworzenie zakładek i grup 

Można utworzyć własne zakładki i grupy i dodać do nich opcje. 

Kliknij prawym przyciskiem myszki na zakładkę i wybierz Indywidualizuj wstążkę. W oknie 
dialogowym, które się pojawi, kliknij przycisk Nowa zakładka lub Nowa grupa. Nadaj 
zakładce/grupie znaczącą nazwę. 
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Po lewej stronie wybieraj po jednej opcji na raz i klikaj przycisk Dodaj, aby dodać opcję do nowej 
zakładki/grupy: 

 

7.4 Minimalizowanie wstążki 

Kliknij prawym przyciskiem myszki na zakładkę i kliknij opcję Zminimalizuj wstążkę.  

Aby przywrócić ją do normalnej wielkości, kliknij prawym przyciskiem myszki w dowolnym miejscu 
u góry ekranu i ponownie wybierz opcję Zminimalizuj wstążkę. 
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8 Nowe w przetwarzaniu ORD/CSV  

8.1 Utwórz zamówienie z pozostałych części 

Można utworzyć plik zamówienia (.ORD) , który będzie zawierał wszystkie pozostałe części z 
dziennego zamówienia.  

 Ta kmenda działa także  dla dziennych zamówień rur, szynoprzewodów itp. 

W menu Plik wybierz opcję Utwórz zamówienie z pozostałych części: 

 

Zostanie otwarte okno dialogowe Utwórz zamówienie z pozostałych części. Wprowadź nazwę 
pliku: 

 

AutoNest automatycznie doda “_REMAIN” do nazwy pliku, aby nie zastąpić już zapisanego pliku.  
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8.2 Zapisz dane dziennego zamówienia bez 

wychodzenia z okna dialogowego 

Edytując  dzienne zamówienie, można zastosować i zapisaćwszystkie zmiany bez wychodznia z 
okna dialogowego Utwórz zamówienie. Kliknij po prostu przycisk Zapisz ORD:  

 

Pojawi się następujące okno dialogowe: 

 

Kliknji przycisk OK, aby powrócić do okna dialogowego Utwórz zamówienie. 

8.3 Zapisz bieżące dzienne zamówienie jako plik 

ORD 

Można zapisać bieżące dzienne zamówienie jako plik ORD, nie ważne jako co zostało 
załadowane: jako plik ORD, CSV czy plik zagnieżdżenia DSP.  

 AutoNest zapisuje kompletne dzienne zamówienie, nawet jeżeli lista części została 
otwarta tylko dla specyficznego materiału. 
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W onkie dialogowym Edytuj/Rozszerz zamówienie kliknij przycisk Zapisz ORD: 

  

8.4 Dopuść wartość zerową dla ilości części 
  Ta opcja jest przydatna do obsługi części wypełniających i dotyczy tworzenia zarówno plików CSV 

jak i ORD. 

Podczas tworzenia dziennego zamówienia można teraz ustawić zero jako minimalną liczbę części. 
W ten sposób części wypełniające zostaną włączone do zamówienia, ale zostaną zagnieżdżone 
dopiero kiedy skończysz zagnieżdżać główne części. 

 Ładując plik zamówienia w formacie CSV, jeżeli minimalna ilość wynosi zero, 
wówczas maksymalna ilość musi być WIĘKSZA niż zero. 
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9 Nowe w rurach 

9.1 Import rur z plików DXF 

cncKad pozwala na import rur z plików DXF. Plik DXF musi zawierać  poprawdą geometrię 
nierozwiniętej rury; w przeciwnym razie wynik będzie nieprzewidywalny. 

W oknie dialogowym Importuj pliki, w sekcji Rozszerzenie pliku, wybierz AutoCad (*.dwg, 
*.dxf). W sekcji Rodzaj części, wybierz opcję Rura: 

 

9.2 Ulepszony CAD Link dla rur  

CAD Link posiada możliwość importowania kilku różnych, nowych profili rur do cncKada, bez 
rozpłaszczania ich. 

9.2.1 Import rur bez rozpłaszczania ich 

CAD Link teraz importuje rury do cncKada bez rozpłaszczania ich. To przyspiesza proces importu 
i czyni go mniej podatny na błędy.  

Obsługiwane profile: prostokątny, okrągły, eliptyczny, zaokrąglony i zindywidualizowany 
(jakikolwiek dowolny, zamknięty profil o dowolnej formie). 
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Dodatkowo, poza importem zewnętrznej powierzchni dla bardziej precyzyjnego wycinania, można 
teraz także zaimportować powierzchnię wewnętrzną. W oknie dialogowym Tube Profile wybierz 
opcję Export Outer and Inner Surface (dostępne po kliknięciu ikony Tube Export w CAD Liknu): 

 

Można ustawić opcję Export Outer and Inner Surface jako domyślną w oknie dialogowym Global 
Settings – Tubes: 
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9.2.2 Eksport otwartych prostokątnych profili  

CAD Link może eksportować rury z następującym otwartym prostokątnym profilem: 

 

Aby go zastosować: 

1. W CAD Link, kliknij ikonę Tube Export. W oknie dialogowym Tube Profile wybierz 
Rectangular Profile i zaznacz opcję Special Tube Profile: 

 

2. Kliknij przycisk OK. Zostanie otwarte okno dialogowe Tube Parameters. Wprowadź 
wysokość dla tego profilu: 

 

 Wysokość jest oznaczona na czerwono, ponieważ jest to ważna informacja, którą należy 
wprowadzić, a nie zawsze jest importowana. Wartości innych zaimportowanych pól można zmienić. 

3. Aby zakończyć eksport, kliknij przycisk OK. Oto wynik eksportu do cncKada: 
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9.3 Zobacz trójwymiarową symulację rury 

cncKad teraz obsługuje trójwymiarową symulację rur.  

 Trójwymiarowa symulacja jest już dostępna dla maszyn Hans i Mitsubishi.  

Aby zobaczyć trójwymiarową symulację na innych maszynach należy do pliku MDL dodać 
następujący klucz: 

[3DSimulation] 

Sim3DFileName=<SimulationFilename.xml> 

W cncKadzie, w menu Rura, wybierz opcję Trójwymiarowa symulacja: 
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Pojawi się poniższe okno dialogowe: 

 

Zobacz trójwymiarową symulację wycinania rury, włącznie z obrotem głowicy lasera: 

 

9.4 Utwórz eliptyczne rury 

Teraz można utworzyć eliptyczne rury w cncKadzie.  

W menu Plik => Nowy => Nowa rura w sekcji Profil z rozwijanej listy wybierz opcję Eliptyczny.  
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Oto przykład eliptycznej rury: 

 

9.5 Utwórz zaokrąglone rury 

Teraz można utworzyć zaokrąglone rury w cncKadzie.  

W menu Plik => Nowy => Nowa rura w sekcji z rozwijanej listy wybierz opcję Zaokrąglony. 

 

Oto przykład zaokrąglonej rury: 

   

9.6 Utwórz rury o profilu kąta i kanału  

cncKad teraz obsługuje następujące profile rur: 

 Profil kąta (kształt L): 
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W cncKadzie: 

 

W trójwymiarowej symulacji: 

   

 

Inny profil kąta: 

 

 

 Profil kanału (kształt U): 
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9.7 Obsługa elastycznych technik zacisków rur 

 cncKad teraz obsługuje maszyny Trumpf RotoLas.  

Pracując z rurami można zastosować kilka technik zacisków, w zależności od ustawień w pliku 
modelu maszyny (.MDL). Poniższy rysunek przedstawia dostępne zaciski, w menu Rura => 
Ustawienia, takie jak Szczęki obrotowe i Szczęki wiertnicze. Wybierz preferowane: 

 

Poza tym cncKad obsługuje dodatkowe parametry w pliku MDL, dla każdej techniki zacisków, 
takie jak nazwa na maszynie. 

9.8 Przesuń wspornik rury 

 Ta funkcja szczególnie dotyczy maszyn Trumpf RotoLas III. 

Można przesuwać wspornik rur tak często jak jest to wymagane i w dowolnym kierunku. 
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W menu Rura => dotyczy, wybierz opcję Zdefiniuj przesunięcie wsporników: 

  

Na tym rysunku są pokazane dwa wsporniki: 

  

Aby usunąć wsporniki wybierz opcję Usuń wszystkie przesunięcia wsporników. 

9.9 Obsługa strefy martwej wsporników 

cncKad teraz automatycznie obsługuje strefę martwą dla wsporników okrągłych rur. 

9.10 Utwórz wspólne cięcia dla rur 

AutoNest automatycznie utworzy wspólne cięcia dla rur o dowolnym kształcie, jeżeli odległość 
między rurami jest wielkością wiązki lasera (w AutoNest zdefiniowane wielkością bufora). 

W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => Opcje postprocesora zaznacz okienko 
Automatczne testowanie wspólnych cięć:  

 

Wspólne cięcia są oznaczone na różowo: 
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9.11 Trójwymiarowy podgląd zindywidualizowanych 

rur  

Trójwymiarowy podgląd cncKad pozwala na podgląd zindywidualizowanych rur. Są nimi 
jakiekolwiek profile o dowolnej formie (czy to zaimportowane, czy to utworone w cncKadzie). 

W cncKad, w menu Rura wybierz opcję Trójwymiarowy podgląd. 

Na przykład: 

 

9.12 Raport trojwymiarowego podglądu rury w 

cncKadzie 

Teraz w cncKadzie istnieje nowy podgląd raportu cięcia rury (RPT_ENG_Laser_Tube.doc). 
Wygląda on następująco: 
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10 Nowe opcje postprocesora 

10.1  Manipulacja części dla mikropołączeń 

 Dostępne tylko dla wycinarek. 

Teraz można wykonać manipulację części tylko dla mikropołączeń.  

Generując NC, o woknie dialogowym Opcji postprocesora, zaznacz okienko Wykonaj PH dla 
mikropołączeń. 

 

cncKad usunie wszelkie istniejące mikropołączenia z części i skonfiguruje obróbkę części zgodnie 
z definicjami manipulacji części. 

Aby aktywować lub edytować ustawienia manipulacji części, kliknij w powyższym oknie przycisk 
Manipulacja części: 

 

W menu Ustawienia => Ustawienia maszyny => Opcje postprocesora ustaw domyślnie opcję 
Wykonaj PH dla mikropołączeń, zaznaczając odpowienie okienko. 

10.2 Prostokątne narzędzia tej samej wysokości we 

wspólnych cięciach 

cncKad teraz automatycznie sprawdza czy wspólne cięcia posiadają różne prostokątne narzędzia 
wykrawania o tej samej wysokości (takie samo Y). cncKad wybiera jedno z nich i tworzy wspólne 
cięcia, ponownie obliczając wymagane mikropołączenia. 
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10.3 Obsługa kontrolera Tulus maszyn FinnPower  

cncKad obsługuje opcję wyświetlania geometrii na kontrolerze Tulus. 

10.4 Repozycjonowania z transformacją dla maszyn 

Trumpf  

cncKad obsługuje opcję repozycjonowania z transformacj dla nowych maszyn Trumpf. 

10.5 Zmień wejście na części podczas NC 

W AutoNest, można zmienić wejście na wszystkie części, zarówno dla regularnych zagnieżdżeń, 
jak i zagnieżdżeń rur. 

Podczas generowania kodu NC, w oknie dialogowym Optymalizacja wycinania istnieje nowa 
sekcja.:  

 

Dla regularnych podzagnieżdżeń wybierz opcje z rozwijanych list Strona i Naroże. Dla 
zagnieżdżeń rur istnieją tylko opcje Strona. 
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11 Nowe funkcje ogólne 

11.1 Obróć resztkę o 90 stopni 

Teraz można obrócić resztkę w bazie danych arkusza.  

W menu Ustawienia => Ustawienia obszaru roboczego => zakładka Materiał kliknij przycisk 
Baza danych arkusza. W oknie Wielkości arkuszy, zaznacz w tabeli dowolny ukształtowany 
arkusz, który chcesz obrócić, a następnie kliknij przycisk Obróć o 90: 

 

Oto jak arkusz wygląda po obróceniu o 90 stopni: 

 

11.2 Utwórz resztkę w cncKadzie i otwórz ją w 

AutoNest 

Teraz można utworzyć  resztkę w cncKadzie, oraz otworzyć ją w AutoNest lub w nowym 
dziennym zamówieniu. 

1. Na przykład, posiadasz na składzie wycięty arkusz i chcesz go wykorzystać jako resztkę. 
Narysuj jego kształt w cncKadzie. 

2. Przy pomocy opcji Dodaj resztkę do inwentarza materiałów z menu Obróbka kliknij 
nowo utworzoną część i wciśnij klawisz Enter: 
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3. Pojawi się okno dialogowe Właściwości resztek. Zaznacz okienko Utwórz dzienne 
zamówienie i w polu Ilość wprowadź wartość większą niż zero.  

4. Kiedy klikniesz przycisk OK cncKad automatycznie otworzy AutoNest z resztką jako 
arkuszem. 

  

5. Resztka będzie także widoczna i dostępna w Bazie danych arkusza 
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11.3 Zmień plik TITLES.INI na aktywny język 

Dla różnych plików TITLES.INI można zastosować różne języki. cncKad automatycznie wybierze 
odpowiedni plik wg wyboru  języka w cncKadzie i nazwy pliku.  

Na przykład, powiedzmy, że klient posiada maszynę Amada i chce mieć możliwość zastosowania 
tytułów nagłóków kolumn w języku angielskim i francuski. (n.p., w tabeli technologii wycinania). Dl 
każdego z języków maszyny należy utworzyć osobny folder, na przykład:  

 AMADA_TITLES_FRE.INI  

 AMADA_TITLES_ENG.INI  

Kiedy klient zmieni język oprogramowania (w menu Ustawienia => Języki), cncKad 
automatycznie wybierze odpowiedni plik (jeżeli taki istnieje), bez konieczności ponownego wyboru 
maszyny.  

W menu Ustawienia  => Ustawienia maszyny  => zakładka Maszyna => przycisk Ustawienia 
maszyny a następnie z rozwijanej listy będą widoczne różne pliki TITLES.INI: 
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11.4 Zapisz część podrzędną ze wszystkimi 

warstwami obróbki 

W cncKadzie można teraz zapisać część podrzędną razem ze wszystkimi jej warstwami obróbki. 

1. Otwórz część, która posiada kilka warstw. 

 

2. W menu Plik wybierz opcję Zapisz część podrzędną.  

3. Kliknij wszystkie elementy, które mają zostać zapisane, wciśnij klawisz Enter i wprowadź 
nazwę pliku. 

cncKad zapisze część podrzędną jako plik DFT z wszystkimi doń przypisanymi warstwami 
obróbki.  
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Tu widać jedną warstwę obróbki: 

 

A tu kolejną: 

 

11.5 Pokaż/schowaj kolumny w Liście materiałów  

Kiedy otwierasz okno Lista materiałów (w menu Ustawienia => Ustawienia obszaru roboczego 
zakładka Maszyna => przycisk Edytuj listę materiałów) pokaże na wstępnie zredukowaną liczbę 
kolumn (uważanych za najczęściej wykorzystywane). Aby pokazać ukryte kolumny, w prawej 

dolnej części tabelki kliknij prawą strzałkę :  
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Tak wygląda tabela z większą ilością kolumn. Aby je ukryć, kliknij lewą strzałkę : 

 

11.6 Odzwierciedlenie i kierunek ziarna w liście 

materiałów 

Okno dialogowe Lista materiałów posiada nowe kolumny: 

 Odzwierciedlenie OK – wyszczególnia czy części utworzone z danego materiału mogą 
być odzwierciedlone, jeśli np. obie strony materiału są identyczne. Opcje: Tak/Nie. 

 Kierunek ziarna – Tak oznacza, że części utworzone z danego materiału mogą być 
obracane tylko o 180 stopni. Oznacza to, że jeśli dostępny jest obrót w czterech 
kierunkach, obrót może zostać wykonany tylko w dwóch kierunkach. Nie oznacza, że 
części mogą zostać obrócone w dowolnym kierunku. 

Kolumny te są dostępne w menu Ustawienia => Ustawienia obszaru roboczego => zakładka 
Materiał => przycisk Edytuj listę materiałów: 

 


