
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

 

 

 
 

 

 

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра технологій машинобудування та матеріалознавства 

 

 

 

В.А. Дербаба, С.Т. Пацера, В.В. Проців  

 

КОМП’ЮТЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ 

НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

ЗА ТЕМОЮ «АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МОДЕЛЕЙ  

ТА ПРОГРАМУВАННЯ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ 

НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК» 

для студентів спеціальностей 

131 «Прикладна механіка» та 132 «Матеріалознавство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро 

2018 

 



 

УДК 621.9:004.9 

 

Рекомендовано науково-методичним центром і редакційною радою 

НТУ «Дніпровська політехніка» до розміщення в електронній мережі 

університету із збереженням авторських прав (протокол №       від                       )  

 

Погоджено рішенням методичних комісій спеціальностей 131 

«Прикладна механіка» та 132 «Матеріалознавство» (протокол №     від             )  

 

Дербаба В.А. 

Комп’ютерні дослідження процесів обробки деталей на верстатах з ЧПК. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт за темою: 

«Автоматизоване проектування моделей та програмування токарно-фрезерних 

операцій на верстатах з ЧПК» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна 

механіка» та 132 «Матеріалознавство» [Електронний ресурс] / В.А. Дербаба, 

С.Т. Пацера, В.В. Проців; НТУ «ДП». – Д. : НТУ «Дніпровська політехніка», 

2018. ‒ 18 с. 

 

Зміст видання відповідає вимогам освітньо-професійним програмам 

підготовки магістрів спеціальностей 131 «Прикладна механіка» та 132 

«Матеріалознавство» денної та заочної форми навчання. 

В методичних рекомендаціях представлені основні етапи виконання 

лабораторної роботи в інженерних програмах Autodesk Power Shape, Autodesk 

FeatureCAM та Autodesk PowerMill при моделюванні тривимірної моделі та 

розрахунку автоматизованої технології токарно-фрезерної обробки деталей на 

верстатах з ЧПК 

 

   УДК 621.9:004.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© В.А. Дербаба, С.Т. Пацера, В.В. Проців  

© НТУ «Дніпровська політехніка», 2018 
 

 

 



Зміст 

  

1.Проектування тривимірної моделі в CAD-системі……………….……………. 3 

Контрольні питання для самоперевірки………………………………………….. 7 

2. Імпорт моделі та автоматизований розрахунок технології в CAM-системі...... 8 

Контрольні питання для самоперевірки …...…………………………………….. 18 

3. Розрахунок та перевірка керуючої програми для верстата з ЧПК……………  19 

Контрольні питання для самоперевірки .………………………………………… 23 

Література……………………………………………………….………………….. 23 

Додатки  

 

  



1. Проектування тривимірної моделі в CAD-системі 

 

Розглянемо приклад токарного оброблення Валу шестерні та 

одночасного розрахунку КП для верстата з ЧПК у програмі Feature CAM. 

1.1 Запускаємо Feature CAM. Вибираємо Новий файл  Точіння / 

Фрезерування. Вказуємо одиниці виміру - міліметри  Готово. 

    

1.2 Після створення проекту система відразу запропонує вам виконати 

розрахунок заготівки. На даному етапі розрахунок заготівки марний, тому що 

ми ще не імпортували деталь у поточний проект. До того ж при складній 

конфігурації деталі, розрахунок заготівки робиться  індивідуально, з кривою, 

суворо за геометрією поточної деталі, а система запропонує вам розрахувати 

заготівку з простого циліндру, що незмінно призведе до великої витрати 

матеріалу заготівки та збільшенню машинного часу на обробку.  

1.3 Виконуємо імпорт деталі в систему Feature CAM. Формат моделі 

користувач обирає за власним бажанням. Залежно від того, в якій CAD-системі 

виконувався розрахунок моделі та які варіанти експорту моделі, в майбутньому, 

вона запропонує. Для прикладу використовуємо формат Parasolid * .x_t. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Імпорт моделі та автоматизований розрахунок технології в CAM-системі 

 

Примітка! Імпорт деталей типу вал, рекомендується, виконувати без 

центрових отворів, щоб уникнути, надалі конфліктів самоперетину поверхонь зі 

створеними кривими заготівками та ЛСК. 

2.1 При імпорті деталі система запитає про коректність установки осі Z. 

За необхідністю скоригуйте напрямок системи координат.  

 

 

 У нашому випадку, ми відмовляємося від запропонованого базування 

ЛСК і встановлюємо вісь Z зліва від заготівки. 

 

Примітка! Вісь Z завжди повинна бути спрямована за віссю заготовки від 

шпинделя у сторону заднього центру! Правильне розташування ЛСК зображене 

нижче на малюнку. 
 

 



 

Для зручності вибору необхідної поверхні торця деталі необхідно 

скористатися функцією Вид з контекстного меню. 

 

2.2 На наступному етапі потрібно відмовитися від автоматичної підгонки 

розмірів заготовки по деталі. Вище згадувалося, що для раціональної обробки 

східчастих валів і шестерень необхідно формувати заготовку з кривою, по 

геометрії деталі. 



 

2.3 Далі, слідуючи майстру, також необхідно відмовитися від 

автоматичного розпізнавання елементів. Розпізнавання створить автоматично 

технологію обробки всіх, без винятку, поверхонь деталі, при цьому в багатьох 

випадках не коректну, і кожну операцію з технології доведеться переробити. 

 

У вікні Создать геометрию точения слід прийняти умови та натиснути  

Готово. 



 

Якщо необхідно перемістити або повернути локальну систему координат 

деталі, досить двічі клацнути на діючу систему і в вікні, ЛСК виконати 

необхідні дії. 

 

2.4 Після призначення заготівки і встановлення системи координат деталі, 

необхідно продовжувати розрахунок проекту обробки деталі, використовуючи 

панель Кроки (пункти 1-9). 

Перед початком розрахунку механічної обробки деталі, необхідно 

виконати корекцію заготівки. Так як вийде, за замовчуванням, приблизно 

наступна картина (див. рис. нижче). 



 

Заготівка в даному випадку не раціональна для поточного виду 

механічної обробки через величезну витрату матеріалу в стружку, і отже, 

великого машинного часу. 

Для корекції заготівки намалюємо необхідну криву заготівки, з 

урахуванням припуску, і замінимо їй заготівку зі стандартного циліндра. Для 

цього слід виконати такі кроки: 

 на вкладці Шаги оберемо функцію 3.Кривые  Создать кривые с 

помощью мастера; 

 
 у вікні, яке заявилося відмічаємо галочкою пункти: Из поверхностей; 

Граница поверхности вращения. 



 

 далі відмічаємо Твердотельный метод і тиснемо кнопку Просмотр. На 

екрані з'явитися контур синього кольору на поверхні деталі. Тиснемо 

Готово.  

 
 

переходимо знов у Мастер кривых на панелі Дополнительная або на 

вкладці Шаги кнопка 3.Кривые. Нам необхідно здвинути створену криву 

по еквідистанті на величину розрахункового припуску на механічну 

обробку; 

 у вікні  Мастера кривых делаем отметки на Из кривой; Смещение. 

Надаємо ім'я кривій та вказуємо величину зсуву, яка буде дорівнювати 

розрахунковому припуску на сторону, в міліметрах. У цьому ж вікні 

ставимо галочку Избегать самопересечений и тиснемо  Готово. 



 

 створену криву ми і використовуємо в якості нового контуру заготівки; 

 далі на панелі Вид детали в дереві знаходимо Заготовка1  Свойства 

обираємо пункти Размеры  Круглая  кнопка Кривая заготовки 

ставимо галку в новому вікні навпроти кривої, яка створена з 

урахуванням припуску на механічну обробку. 

 

Примітка! При правильній побудові кривої, контур заготівки побудуватися без 

проблем, не дивлячись за складність геометрії поверхні деталі. Правильний 

контур заготівки, блакитним кольором, зазначений на малюнку нижче! 



   

На цьому створення нової заготівки з кривою закінчено і можна приступати до 

розрахунку технології обробки вала. 

2.5 Застосовуємо пункт 7.Элементы. У вікні Новый элемент обираємо 

Точение → далее → Торец → далее → Направление подачи (індивідуально, в 

залежності від типу обробки) → Положение торца → далее → Стратегии 

(кількість проходів) → далее → Готово. Майстер запропонує Вам ще кілька 

кроків налаштування геометрії ріжучого інструменту, напрямки і швидкості 

шпинделя, подачу МОР і т.п. Це все можна пропустити і додати окремо, 

зазначивши параметри зі довідника або ГОСТом, натиснути кнопку Готово. 

 

2.6 Наступним кроком буде точіння деталі до максимального ступеню за 

два проходи: чорнової і чистової. Для цього знову будуємо криву 

використовуючи функцію Объединить отрезки в незамкнутою границу… 

параметра 3. Кривые на вкладці Шаги. Для вибору відрізка необхідно клацнути 

в кінці кривої, яку підсвічує система зеленим кольором. Далі, клацаючи на кінці 

наступної кривої, попередня лінія об'єднується з поточною, утворюючи 

замкнуту криву синього кольору. Таку процедуру необхідно продовжувати до 



найбільшого ступеню на валу. На останньому етапі створення кривої для 

токарної обробки слід змінити ім'я кривої, наприклад, кріва_токарна_1 і 

натиснути кнопку Создать. 

 

2.7 Далі застосовуємо пункт 7. Элементы  Точение  далее  От 

кривой. Точение  далі  обираємо нашу крива_токарна_1  далі  

Смещение по Z (якщо хочете залишити припуск після проходу)  далі  

Готово. При правильному розрахунку токарної стратегії, деталь прийме 

наступний вигляд (див. рис. нижче). 

  

Примітка! Не забуваємо, що галтелі між ступенями мають певний радіус. Цей 

факт необхідно враховувати при виборі геометрії токарного різця і його кута в 

плані, форми ріжучої пластини і величини її ріжучої кромки! 

Не слід в розрахунок кривої обробки ступенів вала враховувати лінію 

фаски (фасок). Фаски на валу обробляйте окремо, стратегією - От кривой. 

Точение через функцію 7.Элементы. 

2.8 Решта частин обробляємо аналогічним чином, створюючи криву і 

застосовуючи параметр 7.Элементы  От кривой. Точение. Важливий пункт, 

який потрібно буде врахувати при обробці другої сторони вала - це кількість 

установ, напрямок ЛСК (потрібно розгорнути на 180° і перемістити на інший 



торець) і використання шпинделя або противошпинделя (залежить від 

кінематики верстата). 

2.9 Фаски на валу обробляємо в останню чергу. Обробку виробляємо 

через відому функцію 7.Элементы  От кривой. Точение  обираємо лінію 

визначальну фаску, у нашому випадку це лн118. До розрахуноку приймаємо 

тільки чистовий прохід. Жмем Готово.  

Якщо потрібно обробити кілька фасок або радісних галтелів на валу, то 

стратегію потрібно призначати для кожної окремо (див. рис. нижче). 

 

2.10 Останньою операцією за цю установу буде фрезерування закритого 

паза. Скористаємося функцією  7.Элементы  Точение /Фрезерование  Паз 

 параметр Вокруг оси поворота  параметр По нормали к поверхности 

(обираємо дно паза). Вісь Z повинна повернутися по нормалі до ріжучого 

інструменту, тобто до кінцевої фрези. Тиснемо Далее (див. рис. нижче). 

 

На наступному етапі обираємо всі поверхні паза, які обробляються, і 

додаємо в вікно майстра. Тиснемо Далее. У нашому випадку п'ять поверхонь 

(виділені зеленим кольором, див. рис. нижче). 



  

Далі слідуючи підказкам майстра також можна вибрати стратегії обробки 

елемента, змінити геометрію ріжучого інструменту і інструментальний 

матеріал, режими різання і подачу СОЖ. Але ці всі параметри можна 

пропустити і змінити, в разі потреби, додатково у вікні операції, яка 

створилась. Тиснемо Готово. 

2.11 У підсумку, після обробки вала шестерні до найбільшої ступені, за 

один установ, повинна вийти наступна картина (див. рис. нижче) 

 

Синім кольором, відзначена ще не оброблена поверхня заготівки. 

Фіолетовим, бузковим та жовтим оброблені ділянки поверхні за заданими 

розмірами, за один установ. 

2.12 Приступаємо до обробки другої сторони вала шестерні. Створюємо 

другий установ, розгортаємо і переміщаємо ЛСК на другий торець деталі. 

Обработка  Установы  Новый. Базируем вісь Z  на торцю заготівки, 

присвоюємо ім'я новому установу і вказуємо тип - токарний. Тиснемо Готово 

(див. рис. нижче). 



 

3. Розрахунок та перевірка керуючої програми для верстата з ЧПК  

3.1 Аналогічно п.9‒10 створюємо крива_точіння_2. Застосовуємо 

стратегію Точение. От кривой. У підсумку отримуємо обробку 3-х ступенів 

вала шестерні, без фасок, зі зворотнього боку за 2-й установ (див. рис. нижче). 

  

3.2 Обробку фаски виробляємо через відому функцію 7.Элементы  От 

кривой. Точение  обираємо лінію визначальної фаски, у нашому випадку це 

лн104. У розрахунок приймаємо тільки чистовий прохід. Тиснемо Готово.  

 

3.3 Останню операцію зняття фаски з найбільшого ступеню виробляємо в 

такому ж порядку, що й п.17, але замінивши напрямок подачі токарного різця 

до заготівки. У розрахунок приймаємо тільки чистовий прохід. Тиснемо 

Готово. 



3.4 На даному етапі деталь вал шестерня оброблена на 80%. Далі 

залишається тільки фрезерування евольвентних зубців. Цей вид фрезерування, 

можливо розрахувати у Feature CAM, але потрібен спеціальний різальний 

інструмент (кінцева або дискова модульна фреза), який необхідно додатково 

моделювати і завантажити в інструментальну базу Feature CAM.

 

3.5 На остаточному етапі виконаймо розрахунок керуючої програми для 

верстата з ЧПУ.  

У Feature CAM керуюча програма генерується автоматично. Переглянути 

код УП можливо у вкладці Код УП вікна Список операций або кнопка Код УП з 

вкладки Шаги.  

Постпроцесор і симулятор верстата в системі Feature CAM встановлені за 

замовчуванням. При необхідності, можливо, змінити і симулятор верстата і 

постпроцесор, але тільки на ті, які пропонує база даних. У разі, якщо Ваш 

проект містить певний постпроцесор і верстат, який відсутній в списку 

запропонованих, необхідно доповнювати самостійно в базу даних Feature CAM.  
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