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Introdução 
 
TopSolid'WoodCam é a continuação lógica de TopSolid'Wood, criando uma ligação digital entre o escritório de 
projecto e a oficina o que evita inúmeros erros e economiza muito tempo.  
 
Posicionamento de peças do TopSolid'Wood no TopSolid'WoodCam estabelece uma associação total entre o 
projeto e a preparação para a maquinação. Todos os caminhos de ferramenta são calculados com base na 
geometria da peça. O pós-processador produz os arquivos ISO finais para que a peça possa ser maquinada em 
sistemas numericamente controlados.  
 
Todos os dados técnicos são coerentes e gerenciados perfeitamente por TopSolid'Wood e TopSolid'WoodCam. 
 
Este Manual de treino de maquinação 2D½ com TopSolid'WoodCam, vai desde a maquinação manual até a 
maquinação automática.  
Nestes exercícios, você irá configurar seu modelo de máquina, maquinar manualmente ou automaticamente 
diferentes tipos de peças (peças individuais, conjuntos, nesting, etc.) em diferentes situações e ajustar as 
configurações base de suas operações. 
 
 

TopSolid'WoodCam ficheiro 

Os ficheiros de TopSolid'WoodCam tem a extensão *.wod. 
A extensão dos ficheiros ISO vai depender da máquina a usar.  
 
 
 

TopSolid'WoodCam interface 

A interface gráfica TopSolid'WoodCam é muito similar à interface do TopSolid'Wood. 
Cada ficheiro contem o modelo da máquina, onde suas ferramentas e estratégias de maquinação são configuradas. 
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Modelo de máquina e ferramentas 
 

Nesta primeira parte do manual, você aprenderá como configurar a máquina para salvá-la como um modelo 
de máquina. Isso permite que a mesma máquina possa ser usada quando criar novos documentos de 
TopSolid'WoodCam. 
 
Conceitos abordados: 
 
- Gestão de ferramentas: criar, modificar, apagar, ponto de controlo, condições de corte  
- Gestão de agregados: adição, configurar e apagar um agregado, 
- Configurando o modelo de máquina 
- Guardar o modelo da máquina 
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Novo modelo de máquina  

Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam 

• Criar   novo documento de TopSolid'WoodCam. 

• Clicar em  para mostrar as definições avançadas e escolher TopSolid'WoodCam 3X Rails&Pods 
(standard template). 

• Confirmar a seleção no OK. 

Gestão de ferramentas 

Criar ferramentas 

• Clicar em   Mount tools para abrir o magazine da máquina. 

• Escolher a unidade <Routing unit TP1>, e escolher a família  MILL TOOL e o tipo SLOT MILL da lista, no tab Tool 
choice. 
 

 

• Clicar em   Creation/Modification. Uma nova janela aparece, que permite definir a ferramenta. 
 

• Definir os seguintes parâmetros para a nova ferramenta: 

- Tool diameter (D): 20mm 
- Cutting length (L): 55mm 
- Tool shank diameter (D1): 20mm 
- Number of cogs: 4 
- Tool direction: Right 
- Cutting material: Diamond polycristallin (DP) 
- Machining function: Roughing, Semi-finishing and Finishing 
- Internal reference: Ø20mm calibration milling cutter 

 
 
 
 

• Depois de introduzidos os valores, clicar em Save na parte inferior da janela para guardar a ferramenta na base 
de dados, sair com OK.  
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Nota: A internal reference é usada para distinguir as ferramentas. Pode-se usar o nome que pretendermos excepto 
nas máquinas BIESSE. Nestas máquinas, esta referência deve ser igual a referência da ferramenta que esta na 
máquina. Esta referência é usada para chamar a ferramenta. 

Criar uma ferramenta de moldura automaticamente (moulding tool) 

• Clicar em  Automatic moulding tools creation. A janela seguinte aparece. 

• Escolher TopSolid'Wood em Standard, e depois escolher Moulding e counter moulding Type 1, Type 2 e Type 
3 na lista de ferramentas. 

• Clicar em  Create tools. As ferramentas são criadas no caminho mostrado acima da zona de criação. 

 

• Confirmar com OK. 

Nota: As ferramentas são criadas no modo Normal. Se pretender criar uma variação invertida/reversível da 
ferramenta, é preciso cria-las manualmente (ver “Criar uma ferramenta de moldura manualmente” ). Para as 
BIESSE, é preciso cria-las com a referência interna da ferramenta igual a da máquina. Essa referência é usada para 
chamar a ferramenta na máquina. 

Criar uma ferramenta de moldura manualmente 

Para criar este tipo de ferramenta manualmente, a peça deve estar posicionada no ficheiro de WoodCam. 

• Clicar OK na parte inferior da janela para sair do magazine. 

• Executar  Positioning a part, para posicionar uma peça na máquina. 

• Clicar em EXPLORE para abrir o ficheiro fornecido 01 - Quarter Circle Tool Creation.top. 

• Escolher a posição Position 1 . Depois de escolhido na lista de posições possíveis, clicar em OK para confirmar. 

• Se necessário, mudar a orientação da peça com o botão Next, e confirmar com OK. 
 

• Depois da peça posicionada na máquina, usar   Mount tools, escolher a família MILL TOOL e o tipo SPECIAL 
MILL na lista disponível. 

• Clicar em   Creation/Modification. 

• Clicar Create auto na parte inferior da janela. 

• Depois clicar numa das faces da moldura que usa a ferramenta “quarter circle” no topo da peça. 
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TopSolid'WoodCam automaticamente preenche os parâmetros da ferramenta de acordo com a definição criada 
no TopSolid'Wood. 

• Definir os seguintes parâmetros: 

- Number of cogs: 2 
- Tool direction: Right 
- Cutting material: Carbide of tungsten (Hw) 
- Machining function: Roughing, Semi-finishing and Finishing 
- Machine reference: 10mm quarter circle 

• Clicar em Save para guardar a ferramenta. 
 

• Repetir os mesmos passos com o ficheiro fornecido  02 - Chamfer Tool Creation.top e definir os seguintes 
parâmetros: 

- Number of cogs: 2 
- Tool direction: Right 
- Cutting material: Carbide of tungsten (Hw) 
- Machining function: Roughing, Semi-finishing and Finishing 
- Machine reference: 5mm chamfer 

 
Nota: As duas peças anteriores (01 - Quarter Circle Tool Creation.top. e 02 - Chamfer Tool Creation.top) que foram 
montadas na máquina podem ser apagadas, uma vez que só foram montadas na máquina para a criação das 
ferramentas, para apagar as peças usar o Menu: Part > Delete. 

Editar e apagar ferramentas 

As ferramentas são editadas ou apagadas da mesma forma como são criadas. 

• A partir da janela Mount tools, escolher a família e tipo da ferramenta na lista, e depois clicar em  
Creation/Modification. 

• Depois escolher a ferramenta que queremos editar/apagar da lista. 

- Para editar a ferramenta, fazer as modificações necessárias e clicar em Save. 
- Para apagar a ferramenta, clicar Delete. 

Depois de editar/apagar a ferramenta, clicar no botão OK para voltar a janela de gestão de ferramentas. 

Nota: Se mudar a referência interna é criada uma nova ferramenta. É preciso então apagar a ferramenta antiga. 
Se editar uma ferramenta que já esta montada no magazine, é necessário remove-la e montar novamente para ter 
em conta as alterações. 
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Montar ferramentas no magazine 

• A partir da janela Mount tools, escolher <Routing unit TP1> na lista de unidades na parte esquerda da janela e 
escolher 1 na lista. 

 

• Escolher a família Mill tool e o tipo Slot mill, e depois Ø20mm calibration milling cutter na lista. 
 

 

• Finalmente, clicar em   Mount tool ou duplo clique na ferramenta para a carregarmos para a posição no 
magazine. 

• Criar as ferramentas da lista  Annex: List of tools com o mesmo procedimento que a anterior (as famílias e 
tipos de ferramentas podem variar), montar nas posições especificas. 
 

Nota: Confirmar se carrega as ferramentas na posição correta, porque esse número será usado para chamar as 
ferramentas na máquina. Para as BIESSE, o número da posição não interessa, porque as ferramentas são chamadas 
pelo seu nome. 
Para montar a mesma ferramenta várias vezes, por exemplo na unidade de furação, pode seleccionar várias 
posições usando as teclas Ctrl e Shift antes de carregar as ferramentas. 

Definir pontos de controle para ferramentas especiais 

Para ferramentas especiais (molduras, etc.), é muito importante definir o ponto 
de controle no TopSolid'WoodCam para coincidir com o ponto definido na 
máquina. 
No TopSolid'WoodCam, por defeito os pontos estão definidos no ponto inferior 
do eixo Z da ferramenta. 
 
Mas para as ferramentas de moldura, raramente é esse o ponto definido na 
máquina. O ponto de controle é normalmente um ponto importante da 
moldura, o qual deve ser o mais preciso possível. 
No nosso exemplo com a ferramenta de “quarter circle”, a zona mais importante 
da ferramenta é o topo do raio. Assim sendo, deve ser definido da mesma 
maneira no TopSolid'WoodCam.  
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• Começar por medir a distância entre o ponto inferior e o ponto que queremos controlar. Este valor será usado 
para deslocar o ponto de controle no TopSolid'WoodCam. 
 

• Na ferramenta especial SIMPLE_TOOL_SIMPLE_ROUND_R 10 na lista de ferramentas montadas. 

• Editar a ferramenta com clique no botão do lado direito do rato na ferramenta e escolher Edit, ou simplesmente 
duplo clique. 

 

• Na janela que se abre, clicar na TAB Cutting conditions. 

 

• Clicar no botão  006 D:100 L:145 Bottom para editar. 

• Depois clicar em Edit na lista de pontos para mudar o valor de deslocamento. 

 
 
 
 

• Digitar a distância de deslocamento no campo Z shift . O deslocamento de -40mm é um valor negativo; vai 
reduzir o Z gauge de 145mm para 105mm. 

• Mudar o comentário para Top. 

• Confirmar com OK (2 vezes) para voltar ao magazine da ferramenta. 

• Se necessário, proceder da mesma forma para as outras ferramentas especiais. 
 

Nota: Quando se remove uma ferramenta do magazine e voltamos a montar, é necessário redefinir o ponto de 
controle. Pode-se predefinir o ponto quando se cria a ferramenta no CAD. TopSolid'WoodCam vai usar esse ponto 
de forma automática. Nesse caso, os passos explicados atrás não são necessários.  
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Gestão das condições de corte 

As condições de corte das ferramentas são geridas directamente pela máquina ou pelo TopSolid'WoodCam. 
Se escolher gerir pelo TopSolid'WoodCam, então é preciso definir as condições de corte para todas as ferramentas 
para configurar a rotação e avanço para cada uma. 

Existem 2 caminhos para gerir as condições de corte no TopSolid'WoodCam: 

- Com um ábaco, com diferentes níveis de definição, dependendo da família, tipo e material da ferramenta e 
material da peça. 

- Com o magazine, para uma definição mais precisa de cada ferramenta individual, que também tem em 
consideração o material da peça. 

-  
Nota: Pode usar um método ou combinar, por exemplo, definição das condições de corte com o Abaco de forma 
global, e depois um ajuste mais fino das configurações para a ferramenta individual no magazine.  

Quando se posiciona a peça, TopSolid'WoodCam procura entre as categorias de materiais pela categoria 
correspondente. Se não existir correspondência, será preguntado que categoria a usar. 
Isto significa que o material da peça não pertence a nenhuma categoria. É preciso adiciona-lo para que a pergunta 
não volte a aparecer. 

 

Geridas pelo Abaco 

• Executar   Modify cutting conditions para gerir as condições 
de corte usando o abaco. 

 

• Escolher Tool family: MILL TOOL  e  Tool type: SLOT MILL. 
 

• Mudar o valor da Security distance para 10mm. A ferramenta 
usa este valor na aproximação da operação. 

 

• Definir os valores como na imagem, confirmando cada vez com 
Add. 

 

• Depois de todos os valores definidos, confirmar com OK. 
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Geridas por ferramenta 

Pode definir as condições de corte por ferramenta, as duas em conjunto (abaco+ferramenta) ou sem um abaco. 
Esta definição sobrepõe-se as condições definidas no abaco. 

• Clicar em  Mount tools para abrir o magazine. 

• Escolher a ferramenta Ø20mm calibration milling na lista de ferramentas, e clicar em   Cutting conditions 
para abrir a janela de definição. 

 

Por defeito, as condições de corte são geridas por categorias de materiais. Pode visualizar as condições de corte de 
cada material ao escolher na lista que esta no Part material. 

• Clicar na caixa Cutting conditions valid for all materials para aplicar as condições de corte a todas as categorias 
ao mesmo tempo. 

• Desseleccionar Lock feed rate per tooth. 

• Introduzir os seguintes valores nas condições de corte: 

- Spindle speed: 18000rev/mn 
- Feed rate per minute: 8000mm 
- Through fiber feedrate: 5000mm 

• Clicar Save para guardar as alterações. 

• Repetir este processo para todas as ferramentas necessárias. 

Se as condições de corte não estiverem definidas por abaco, então tem que as definir para cada ferramenta nesta 
fase. 
 
Nota: Se você decidir definir as condições de corte por material, terá que as definir para todas as categorias de 
materiais para a ferramenta em questão, porque os valores mostrados na janela são os valores salvos. 
As condições de corte definidas no magazine são compatíveis apenas com o mesmo tipo de modelo de máquina. 
Se você tiver diferentes máquinas (de fabricantes diferentes, etc.), terá que definir novas condições de corte, 
mesmo quando a mesma ferramenta for usada em máquinas diferentes. As condições de corte definidas no ábaco 
são válidas para todas as máquinas. 
As condições de corte definidas no magazine de ferramentas têm prioridade sobre as condições do ábaco.  
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Reduced database 

Esta base de dados é usada para guardar as ferramentas, condições de corte, materiais… 
Pode ser usada localmente (Config) ou em grupo. 

• Verificar onde esta a base de dados guardada através da função  Mount tools (imagem abaixo). 

 

 
Os ícones abaixo permitem gerir alterações na base de dados quando ela é partilhada: 

-  Permitir acesso a base de dados: permite que um usuário aceda a base de dados para edição. O ID do 
usuário é exibido no “banner” na parte superior da janela de todos os usuários conectados a essa base de 
dados. 

-  Fechar acesso a base de dados: Permite que a base de dados seja fechada após ser modificada. 

-  Atualizar base de dados: permite que todos os usuários conectados a essa base de dados atualizem 
durante a sessão atual. 

Gestão de Agregados 

Adicionar um agregado 

 
Se você tiver agregados, você deve adicioná-los à máquina e definir seus possíveis movimentos. Você pode então 
adicionar ferramentas aos agregados, como acontece com as outras unidades da máquina.  

Colocar o agregado na máquina 

• Ir ao Menu: Equipments > Aggregates > Mount an aggregate on the machine para abrir 
a lista de agregados disponíveis. 

• Escolher o Aggregate 4 spindles e confirmar com OK. 

 
O agregado aparece na área gráfica. Agora, vamos instalá-lo no eixo que irá usá-lo.  
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• Selecione a face do TP1 para anexar o agregado. 

• Em seguida, clique em STOP para confirmar a face principal do 
agregado. 

Nota: Você pode alterar a orientação do agregado usando os botões 
de 90 °, -90 ° e 180 ° ou o campo livre para posicionar o agregado com 
sua orientação quando estiver em repouso. 

• Depois de posicionado, clicar em STOP para confirmar e depois 
tecla ESC para sair do comando. 

 
 
 
Nota: para uma melhor visualização dos eixos, você pode desativar certos níveis, como os grupos dos níveis de área 
superior e / ou área inferior, para que somente os eixos fiquem na área gráfica. O agregado deve ser instalado na 
sua posição de descanso quando a máquina o retirar do magazine de ferramentas para que ele tenha os mesmos 
movimentos que o montado na máquina. 

Definir os movimentos do agregado 

Depois de montado, é preciso definir seus movimentos. 

• Sair do comando Mount an aggregate on the machine. 

O comando Equipments > Aggregates > Add an aggregate to the kinematic é lançado automaticamente. 
Uma janela é aberta mostrando os possíveis movimentos do agregado, os limites padrão e os números da 
ferramenta que compõem o agregado. 

• Nesta janela, editar os seguintes parâmetros: 

- Aggregate name: Drilling and milling aggregate 
- Tool changer locations list: 

o Face1 : 

• Name: T80 

• Tool changer location number: 80 
o Face2 : 

• Name: T81 

• Tool changer location number: 81 
o Face3 : 

• Name: T82 

• Tool changer location number: 82 
o Face4 : 

• Name: T83 

• Tool changer location number: 83 
 
 
 

• Deixar os valores por defeito das rotações, porque é possível executar voltas completas com estes agregados. 

Nota: Para editar o nome e o número do magazine de ferramentas das faces ao definir o agregado, simplesmente 
clique duas vezes nele, altere o valor e pressione Enter para confirmar. 

Os utilizadores de máquinas BIESSE precisam do campo de Machine reference para fins de carregamento. Você 
também pode especificar um número de ferramenta reservado para o agregado marcando a caixa Use a tool 
position e inserir o número necessário.  
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• Depois dos valores preenchidos, clicar em OK para confirmar. 

• Siga o procedimento descrito anteriormente para montar as ferramentas no agregado usando a   Mount 
tools. 

• Escolher o agregado na lista das unidades. 

• Selecione o primeiro número na lista e monte as seguintes ferramentas: 

- Slot mill: 
o Ø10mm groove milling cutter 
o Ø5mm groove milling cutter 

 
- Ball nose mill: 

o Ø20mm ball nose milling cutter 
 

- Flat drill: 
o Ø8mm flat drill 

Modificar as propriedades do agregado 

 

Apenas os utilizadores de máquinas BIESSE precisam alterar a machine reference dos agregados. 

 

• Ir ao Menu: Equipments > Aggregates > Aggregates properties para modificar as referências. 

• Modificar machine reference com duplo clique, depois confirmar pressionando Tab no teclado. 

•  

Você também pode alterar o número da ferramenta que o agregado assume no Spindle no qual está montado.  

• Para fazer isso, clique duas vezes no campo e selecione o número apropriado na lista. 

• Depois de terminar as alterações, confirmar com OK. 
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Remover um agregado da máquina 

• Para remover um agregado, escolher Menu: Equipments > Aggregates > Delete an aggregate. 

• Selecione os agregados a serem excluídos usando a barra de espaço ou clique com o botão direito e selecione 
Choose/don't choose. 

 

• Quando terminar de selecionar os agregados a serem removidos, clique em OK para confirmar. 

• TopSolid pede para confirmar. Clicar em OK. 

Gestão de unidades de ferramentas 

Filtro do tipo de ferramentas 

Quando se escolhe uma ferramenta da base de dados TopSolid'WoodCam para ser colocada no magazine de 
ferramentas, é necessário selecionar uma família e um tipo de ferramenta. Por padrão, famílias e tipos de 
ferramentas são filtrados por unidade de ferramenta, mas é possível adicionar ou excluir um tipo ou uma família 
independentemente para cada unidade. 

• Para fazer isso, escolher Menu: Misc. > Machine > Tools units. 

• Na lista de unidades, escolher Auxiliary unit Drilling and milling aggregate e clicar em Affect tools. 

• Apagar todas os tipos de ferramentas, pode usar o comando  <--Delete All . 
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• Selecione e insira o tipo de ferramenta CENTER DRILL para a unidade selecionada. 

• Depois de selecionar o tipo de ferramenta, clique em OK para confirmar. 

A partir de agora, quando selecionar as ferramentas para esta unidade, só pode montar ferramentas desse tipo. 

Nota: Você também pode filtrar de acordo com os diâmetros e comprimentos mínimos e máximos das ferramentas 
que podem ser montadas na unidade selecionada. Por padrão, esses valores variam entre 0 e 9999 mm. 

O Menu: Misc. > Machine > Tools units pode ser usado para adicionar, editar e excluir unidades de ferramentas 
manualmente. Quaisquer alterações incorretas podem causar mau funcionamento do modelo da sua máquina e 
resultar em código ISO incorreto para a máquina real. 

Configurar o template da máquina 

Nota: Vários modelos de máquinas podem ser definidos com diferentes propriedades, dependendo do tipo de 
operação: maquinação de madeira maciça, painéis, etc. 

Configuração geral 

Neste ponto, você pode selecionar o modo de posicionamento por defeito, um suporte padrão, a ferramenta 
padrão para calibração ou aberturas, etc. 

• Ir ao Menu:  File >  Properties. 

• Da lista da esquerda, escolher Routing configuration, e depois   Routing. 

• Digitar o valor 20mm para o diâmetro da ferramenta a usar na calibração e aberturas. 

• Depois das alterações feitas, clique em OK para confirmar. 
 

 

Configuração adicional 

Origens por defeito 

A configuração das origens depende da área de trabalho selecionada no Machining TAB da definição da peça que 
se definiu no TopSolid'Wood.  
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O posicionamento requerido no CAD está ligado às origens que existem fisicamente na máquina no CAM. 
 
 

• Por padrão, apenas duas áreas de trabalho são definidas no CAD. 

Pode-se adicionar mais com Menu: Tools >  Options e clicar 
TopSolid'Wood configuration > Working stations configuration.  
 

• Em seguida, ir ao Menu: Misc. > Machine >  Misc. 
modifications para visualizar a configuração das áreas de 
trabalho. A lista de origens que você definiu na sua máquina 
pode ser encontrada na Working stations tab.  

 

• Clique duas vezes na coluna Working stations, em frente à 
origem necessária, para alterar a atribuição. 

 
 
 

Nota: Se colocar manualmente a peça na máquina, pode escolher seguir a definição feita no CAD ou manter o 
controle do posicionamento e a escolha da origem no CAM.  

• Marque a caixa Use of stations se a escolha da origem for feita no CAD, ou desmarque se a opção for feita no 
CAM. 

Como veremos mais adiante, para o multi-machining, o TopSolid'WoodCam usa a configuração definida no CAD 
para colocar as peças na máquina. Verifique se o link entre CAD e CAM está configurado corretamente. 

Pós-processador 

O pós-processador é o modulo que traduz a linguagem TopSolid'WoodCam para a linguagem máquina (WoodWop, 
BiesseWorks, Xilog, ISO…) para executar a maquinação programada no TopSolid'WoodCam. 
 

Na Tab do Post-processor no Menu: Misc. > Machine >  Misc. modifications, é importante definir o pós-
processador a ser usado, especialmente para multi-machining. 

• Escolha a pasta de instalação do pós-processador usando o 

 Select directory, se não estiver na pasta padrão, e 
selecione o nome do seu pós-processador na lista. 
 

Os outros campos da Tab do Post-processor permitem que 
você selecione as opções para os arquivos gerados pelo seu 
pós-processador. 

• Configurar as opções, confirmar com OK. 
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Guardar o template da máquina 

Guardar o template da máquina 

Depois da máquina configurada, ou quando se fizer alterações, poderá salvá-la como um modelo de máquina para 
usar a mesma máquina sempre que criar um novo documento do TopSolid'WoodCam. 

• Usar   Save machine template  (Menu: File> Save machine template). 

• Clicar em USER para guarda-la localmente ($Config\Template). 

Para partilhá-lo com outros utilizadores, clicar em GROUP (nesse caso, o modelo da máquina é guardado em 
$Group\Template). 

• Dê um nome ao seu modelo de máquina e clique em OK para confirmar. 
 

O modelo da sua máquina fecha automaticamente depois de ter sido salvo. 
Ao criar novos documentos do TopSolid'WoodCam, o documento do modelo aparece diretamente na seção User 
templates ou Group templates, dependendo de onde você guardou sua máquina.  

 
 
Nota: Para fazer alterações no modelo da sua máquina (adicionar ferramentas ou origens, etc.), crie um novo 
documento TopSolid'WoodCam usando o modelo da máquina, faça as alterações necessárias e guarde seu modelo 
novamente com o mesmo nome para sobrescrever o modelo existente.  
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Maquinação Manual 

Vamos agora analisar as operações gerais de maquinação e dar os primeiros passos na maquinação com o 
TopSolid'WoodCam. 

Conceitos abordados: 

- Posicionar a peça 
- Usar as funções de maquinação manual 
- Verificar a maquinação 
- Simular a maquinação 
- Gerar o código ISO 
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Criar a peça 

• Criar um novo documento de TopSolid'Wood. 

• Desenhe um retângulo e dimensione-o para 700mm x 300mm. Adicione symmetry constraints em X e Y. 
Quando terminar, o resultado deve ficar assim: 

 

• Extrudir o sketch com 22mm. 

• Clicar em   Define part e especifique as seguintes propriedades: 

- Designation: Support 
- Material: TopSolid'Wood > Hardwoods > Beech european 

 
Nota: Não é possível maquinar sem esta definição. Precisamos das informações inseridas neste ponto para as 
dimensões do stock ou para as condições de corte, que não são as mesmas na maquinação de madeira dura, 
madeira macia ou derivados de madeira.  

• Usar Menu:  File >  Save para guardar o ficheiro com o nome:    03 - Support.top   na pasta projects do 
TopSolid. 

Criar as curvas de maquinação 

Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam 

• Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam e escolher nosso modelo de máquina na lista dos Templates 
na parte direita da janela. 

 

• Confirmar com OK.  
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Posicionar a peça 

• Depois de criar o documento TopSolid'WoodCam, coloque a peça 03 - Support.top na máquina usando 

 Positioning a part. Se vários ficheiros estiverem abertos, selecione a peça  03 - Support.top. Se o documento 
não estiver aberto, clique em Explore para selecioná-lo. 

• Em seguida, selecione uma origem, que por defeito é a Position 1. Depois de selecionar uma origem na lista, 
clique em OK para confirmar. 

 

• Você pode alterar a orientação da peça na origem usando Next para rodar a peça com passos de 90 ° e, em 
seguida, clique em OK para confirmar. 

 

• Se o material não existir na base de dados do CAM, neste momento podemos adicionar o material (Beech 
european) com o comando ADD. 

 
 
 
 
 

Depois da peça posicionada na máquina, a maioria das funções torna-se ativa e a origem  do programa aparece 
num canto da peça. 

Criar as curvas de maquinação 

Nota: Para usar as funções do TopSolid'Wood, verifique se o ícone  Profiles está ativo na barra de contexto. Ao 
criar as curvas de maquinação manualmente, é aconselhável desativar quaisquer níveis supérfluos e trabalhar nos 
níveis disponíveis e vazios, um a um, para separar as operações de maquinação de maneira limpa e, portanto, 
facilitar a selecção das curvas posteriormente. 

Criar contornos rectangulares 

Agora vamos criar o contorno externo e os dois contornos para caixas, necessários para maquinar a peça. 

• Usar   Contour para criar o primeiro contorno retangular ligeiramente menor que o tamanho do suporte. 

• Em seguida, crie dois contornos retangulares menores, um na parte superior do suporte e outro na parte 
inferior. 

• Depois de criar os três contornos, insira as dimensões usando a função  Dimension, conforme mostrado na 
imagem abaixo: 

- O contorno maior esta afastado 10mm 
da aresta do suporte. 

- Os contornos mais pequenos estão 
afastados 100mm da direita e da 
esquerda em relação ao contorno maior, 
40mm do topo e da parte inferior e tem 
20mm de espessura. 
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• Para finalizar, usar a função   Fillet para arredondar os cantos dos contornos: 

- Adicionar raios de 50mm a cada canto do contorno maior. 
- Adicionar raios de 10mm a cada canto dos contornos menores. 

 
Nota: Lembre-se de usar o botão Local/Global para adicionar raios a todos os cantos de um contorno ao mesmo 
tempo. 

 

Criar os pontos de centro para as furações 

• Usar a função   Point para criar os centros dos furos que usaremos para fixar o suporte quando ele estiver 
pronto. Crie os pontos nos centros dos raios dos quatro cantos do contorno exterior. 

• Usar a opção  Center point para selecionar os centros e criar os quatro pontos mostrados na figura abaixo. 
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Criar o texto a ser gravado 

• Crie um ponto no centro do suporte no qual o texto 
será centrado. 

 

• Depois de posicionar o ponto, selecione  Text 
(Menu: Tools>Text) e digite o seguinte texto: 
TopSolid'WoodCam. 

 

• Em seguida, selecione o ponto que você acabou de criar 
para posicionar o texto no suporte. Em seguida, escolha 
um tamanho e uma fonte para o texto. 

 
 
 
 

 

• Depois de definir a altura e a fonte do texto, defina o alinhamento horizontal como Center e o alinhamento 
vertical como Half para centrar o texto no suporte. Clique em OK para aplicar as alterações. 

 

Maquinação Manual 

Nota: Para operações de maquinação manual, as faces, as curvas a seguir ou os pontos de centro, devem ser criados 
antes de executar a função. 

Criar a calibração da peça 

• Usar Menu: Milling 2 axis>   Contouring para calibrar a peça. 

• Selecione o contorno externo que funciona como a curva de referência para calibração. 

• Agora selecione o lado do material, que é o lado onde o material restante fica depois da maquinação. A 
ferramenta será posicionada no lado oposto à seta. 

 

• Depois de escolher o lado do material, clique em OK.  
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• Agora escolha a ferramenta pretendida para esta operação. 

• Selecione a face inferior da peça. Assim, define a profundidade de referência da operação. 

• Escolher a slot mill: Ø20mm calibration milling cutter. 

 

• Depois de selecionar a ferramenta na lista, clique em Used tool para confirmar. 
É possível mudar a ferramenta se você quiser. 

 

 

• Se for a ferramenta certa, clique em OK para confirmar. 

 
Depois de confirmar essas opções, a janela de parâmetros da operação é aberta. 

•  Editar os seguintes valores na tab Main: 

- Bottom stock to leave: -2mm (a ferramenta corta a face 
que você selecionou anteriormente mais 2mm, ou seja, 
2mm abaixo da peça) 

- Stock to leave on side: 0mm 
- Ativar a caixa Cutter compensation. Nesse caso, a 

máquina tem em conta o diâmetro da ferramenta 
especificado na tabela de ferramentas para mover o 
caminho para a esquerda ou para a direita do perfil. 

- Cutter compensation method: Esolher Corrected. Nesse 
caso, o caminho enviado para a máquina é corrigido pelo 
TopSolid'WoodCam. Raios pelo menos iguais ao raio da 
ferramenta ou raio de compensação é adicionado às 
áreas onde a ferramenta não pode ir.  
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•  Preencher com os seguintes valores na Tab Approach/Retract: 

- Clicar na caixa Lead out same as lead in 
- Lead in method: Tangential 
- Line lead in angle: 180° 
- Lead in angle: 90° 

 

• Confirmar com OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O resultado da operação anterior é o seguinte: 

 
 
Nota: Dependendo das configurações do TopSolid'WoodCam, podemos ter uma simulação direta depois do 
programa calculado. 
 
No TopSolid'WoodCam, somente o stock é atualizado pela operação de maquinação. A peça finalizada é imutável. 
Para visualizar a operação de maquinação, use a opção de Verify no TopSolid'WoodCam. 
. 

• Na barra de contexto, clicar em  Verify para executar o modo de verificação. 

• Dentro do modo de verificação, iniciar com  Start animation. 

 

• Depois de terminada a verificação, para voltar ao TopSolid'WoodCam um clique no   Exit. 

 
Nota: A função de verificação mostra como a peça será maquinada e verifica as colisões entre a ferramenta e a 
peça.   
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Você pode usar as seguintes funções a qualquer momento para alterar os parâmetros de uma operação ou para 
fazer qualquer outra alteração em uma operação: 

- Usar   Modify e escolher o percurso da operação a modificar. 

- Ou em   Operations manager (Menu: Operations > Operations manager) e escolher a operação na lista. 

• Entrar na função   Operations manager, para abrir a janela contendo a lista de operações presentes na peça. 
 

 

Note: Neste ponto, você pode alterar os parâmetros da operação, alterar a ferramenta, simular uma operação 

tornar o caminho de uma operação invisível , alterar a ordem das operações, configurar determinados 
parâmetros de simulação e organização das operações, etc. 

• Para começar, clique duas vezes na operação ou clique com o botão direito na operação e selecione Edit >  
Edit. 

 

A janela é aberta, na qual você pode fazer as alterações necessárias nos parâmetros da operação. 

• Faça as alterações e clique em OK para confirmar. Clique em Exit para aplicar as alterações e sair do Operations 
Manager. 

Se sua operação precisar ser recalculada ou se outras operações forem afetadas por suas alterações, o 

TopSolid'WoodCam solicitará que você recalcule as operações usando a função  Regenerate. 
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Maquinar o rebaixo (rabbet) 

• • Retorne à função  Contouring e selecione o maior contorno externo que atuará como a curva de referência 
para o rebaixo.  
 

• Escolher o lado do material. 

 

• Depois de escolher o lado do material, clicar OK. 

• Escolher o topo da peça para face de referência. 

 

• Escolher a seguinte ferramenta: Ø10mm groove milling cutter. 

 

• Depois de escolhida a ferramenta na lista, clicar em Used tool, e depois OK para confirmar. 

A janela dos parâmetros da operação aparece de seguida. 
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• Editar os seguintes valores na tab Main: 

- Bottom stock to leave: digitar -5mm. A ferramenta 
limpará a face selecionada anteriormente mais 5 mm, ou 
seja, o rebaixo terá profundidade de 5 mm. 

- Stock to leave on side: digitar -5mm. O rebaixo fica com 
5mm de largura. 

- Clicar na caixa Cutter compensation, para activar ou não. 
 

- Cutter compensation method: Corrected 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Editar os seguintes valores na tab Approach/Retract: 

- Clicar na caixa Lead out same as lead in 
- Lead in method: Tangential 
- Line lead in angle: 180° 
- Lead in angle: 90° 

 

• Depois de modificados os valores, confirmar com OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este é o resultado da operação de rebaixo: 
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• Verificar as operações anteriores no comando Verify, com  Start animation. 

 

• Quando a verificação estiver concluída, clicar em   Exit. 

Maquinação das duas caixas no topo da peça 

• Para maquinar as 2 caixas na parte superior da peça, usar a função Menu: Milling 2 axis>  Single pocketing. 

Primeira Caixa 

• Selecione um dos contornos que definem as caixas. 

 

 

• Em seguida, selecione a parte superior da peça que define a altitude de referência da operação. Esta face será 
usada como referência para a profundidade da caixa. 
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• Clicar em Cut at each Z, porque não existem ilhas (curvas interiores) neste caso. 

 

• Finalmente, escolher a ferramenta Ø5mm groove milling cutter. 
 

• Editar os seguintes valores na tab Main: 

- Bottom stock to leave: -5mm (a caixa ficara com 5mm de 
profundidade) 

- Stock to leave on side: 0mm 
 

• Depois de introduzidos esses valores, confirmar com OK. 

 
Este é o resultado da operação de desbaste de caixa: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda caixa 

A segunda caixa deve ser maquinada da mesma maneira que a primeira. Podemos duplicar certas informações da 
primeira caixa para evitar ter que inserir todos os parâmetros para a segunda caixa. 

• Usar novamente a função Menu: Milling 2 axis>  Single pocketing. 

• Neste ponto, em vez de selecionar diretamente a curva que define a segunda caixa, clique em Duplication. 
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• Em seguida, selecione o caminho da ferramenta da primeira caixa, pois pretendemos aplicar os parâmetros da 
operação original à operação que está sendo criada (segunda caixa). 

 

 
 

 

• Em seguida, selecione a curva que define a segunda caixa. 

 

 
 

 

• Em seguida, selecione a parte superior da peça que define a altitude de referência da operação. Esta face será 
usada como referência para a profundidade da caixa. 

 

• Como na primeira caixa, clicar Cut at each Z. 

A janela de parâmetros da operação abre diretamente, porque não precisa selecionar a ferramenta, uma vez que 
certas informações da primeira caixa, incluindo a ferramenta, foram duplicadas. 
 
Por defeito, os parâmetros da segunda caixa são exatamente os mesmos da primeira caixa. Você pode mudá-los se 
quiser. Qualquer alteração que você fizer será aplicada apenas ao segundo bolso. 

• Confirmar com OK. 
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Este é o resultado da operação de desbaste da segunda caixa: 

 

• Para finalizar, verifique a maquinação das 2 caixas. 

 

Furar os quatro furos de fixação 

• Para furar os furos de fixação da nossa peça, usar a função Milling 2 axes >  Drilling. 

 

• Selecione os quatro pontos que criou anteriormente em cada canto. 

 

• Confirmar a seleção com OK. 

 

Agora pode filtrar determinadas informações sobre a escolha da ferramenta. 

• Para usar a broca de Ø8mm, digitar 8 no campo do Diameter. 

 

 
 

• Depois de inserir o valor, clique em OK para confirmar e prosseguir para a seleção da ferramenta. 
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O TopSolid'WoodCam filtra as ferramentas disponíveis de acordo com os parâmetros que acabou de inserir. Se não 
houver ferramentas correspondentes ou se as ferramentas propostas não forem adequadas, desmarque a caixa 
Filter para visualizar todas as ferramentas no magazine de ferramentas. 

 

• Selecione a ferramenta desejada, clique em Used tool e clique em OK para confirmar. 
 

Depois de confirmar essas opções, é aberta a janela de parâmetros da operação. 

• Definir o valor do Depth para Until stock na tab Main. 

Nota: Pode escolher entre três opções para a profundidade de furação: 

- Until stock: TopSolid'WoodCam calcula a profundidade 
necessária para a ferramenta passar através da peça. Esse valor 
é recalculado cada vez que fizer uma alteração na peça. 
 

- Until finish: TopSolid'WoodCam calcula a profundidade 
necessária para a ferramenta passar a peça finalizada. Como na 
opção anterior, esse valor é recalculado cada vez que fizer uma 
alteração na peça. 

 
A numerical value: TopSolid'WoodCam fura a profundidade de furação 
que especificou. Este valor permanece constante, mesmo quando são 
feitas alterações na peça 

• Clicar em OK para confirmar. 

 
 
 
 
 
Este é o resultado da operação de furação: 
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• Para finalizar, verifique a maquinação das furações. 

 

Fazer a gravação do texto 

Tem que extrair a geometria do texto antes de gravar seu contorno.  

• Para fazer isso, usar a função Tools > Text >  Text geometry extraction. 

Nota: Recomendamos que altere a cor e/ou o nível para facilitar a seleção posterior dos perfis. Desta forma, você 

pode selecionar o texto usando a seleção  por cor ou por nível. 

 

• Selecione o texto do qual o contorno deve ser extraído e saia da função. 

 

• Esconda o texto original e mantenha apenas os contornos extraídos, tornando-o invisível ou movendo-o para 
outro nível. 

 

• Então grave o texto usando a função Milling 2 axes >  Engraving. 
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• Selecione todos os contornos a serem gravados usando a função  Selection. 

 

 
 

 

• Em seguida, selecione a parte superior da peça que define a altitude de referência da operação. 

• Finalmente, escolher Ø20mm chamfer milling cutter para gravar o texto. 

Depois de selecionar esses elementos, a janela de parâmetros de operação é aberta. 

• Editar os seguintes valores na tab Main: 

- Engraving depth: 1mm 
- Desativar a opção Update stock 

Nota: É importante desativar a caixa Update stock, pois leva algum tempo para calcular as atualizações do stock 
durante a gravação. A atualização do stock só é importante se afetar as operações subsequentes. Portanto, é 
altamente recomendável desativar esta opção para gravações. 

 

• Clicar em OK para confirmar.  
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Este é o resultado da operação de gravação: 

 

Como não solicitamos que a operação seja atualizada, não há "marcas" no stock. Para ver o resultado da operação 
de gravação, deve prosseguir para a verificação. 

 

Simulação 

Ao executar as operações, pode simular as maquinações com os movimentos da máquina. 

• Usar a função Menu: Operations >  Simulate. 

• Se a opção Environment method estiver definida como Toolpath, clicar Toolpath para alterar para Machine. 
Desta forma, veremos os movimentos da máquina completa, e não apenas a ferramenta. 

 

 
 

• Depois de ter alterado o estado da opção, clique em All para iniciar a simulação. 
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• Você pode então navegar nas operações usando o controle remoto do simulador. 

 
 
Os botões estão organizados da seguinte forma: 

-  Sair da simulação 

-  Voltar ao início da simulação 

-  Voltar a operação anterior 

-  Parar a simulação 

-  Iniciar a simulação 

-  Pausar a simulação 

-  Avanço rápido para o próximo segmento da maquinação 

-  Simulação passo a passo de segmento para segmento, fazendo uma pausa em cada etapa 

-  Ir para a próxima operação 

-  Ir para o fim da simulação 
 
O controle vertical à direita pode ser usado para ajustar a velocidade da simulação. 
Os outros dois controles horizontais são usados para navegar na simulação. O controle superior corresponde à 
simulação completa, enquanto o controle inferior corresponde à operação em curso. 

Guardar o ficheiro de maquinação 

• Usar a função   Save, para guardar o ficheiro com o nome de Support.wod. 

Código ISO 

Gerar o código ISO 

Depois de criar e simular todas as operações de maquinação, pode gerar o código requerido pela máquina.  

• Usar a função  ISO Process ou no Menu: Operations>  ISO Process  . 

• Na janela que aparece, clicar no ícone . 
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TopSolid'WoodCam em seguida, pergunta onde deseja guardar o código da sua máquina e o nome do arquivo. 

• Especificar o caminho e nome, clicar em Save para confirmar. 

• Depois clique   Exit para sair do gerador de código ISO. 

 
 
Nota: Ao gerar o código ISO, pode receber mensagens de aviso. Um menu Warning aparece ao lado dos menus File 
e About …. Clique neste menu para ver as mensagens, que são importantes. 
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Maquinação Semiautomática 

Ao contrário da maquinação manual, a maquinação topológica é baseada inteiramente na geometria da peça 
acabada. Diferentes operações podem ser realizadas, dependendo das faces selecionadas. 
 
Conceitos abordados: 

- Maquinação topológica da peça 
- Organização do processo de maquinação 
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Posicionar a peça 

• Abrir o ficheiro fornecido  04 - Machining jig.top com a função File >  Open. 

Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam 

• Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam e escolher o nosso modelo de máquina. 

Colocar a peça na máquina 

• Depois de criado o documento de TopSolid'WoodCam, colocar a peça na máquina com Menu: Part > 

Positioning >  Positioning a part. 

• Escolher a nossa peça a posicionar. 

Maquinação Semiautomática 

As operações são detectadas pela combinação da geometria selecionada, a orientação da ferramenta exigida pelos 
sistemas de coordenadas de trabalho da peça e as possibilidades de sua máquina. 
 
Os sistemas de coordenadas de trabalho são criados automaticamente com base nas 
operações detectadas pelo TopSolid'WoodCam quando coloca a peça na máquina. 
Cada sistema de coordenadas de trabalho representa uma orientação da ferramenta 
que a máquina pode aplicar para maquinar a peça. 
Cinco orientações são criadas por defeito. Uma vertical, que é ativada 
automaticamente, e quatro horizontais para as faces laterais. Se quaisquer outras 
posições necessárias forem detectadas, elas também serão criadas. É possível criar 
manualmente novas orientações para casos especiais. O símbolo que representa os 
sistemas de coordenadas de trabalho no TopSolid'WoodCam é mostrado aqui. 

Facejar a peça 

• Usar a função Menu: Wood machining >  Topological machining. 

• Quando TopSolid'WoodCam perguntar qual a face a maquinar, escolher a maior face plana da peça. 
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• TopSolid'WoodCam, propõe os tipos de operações possíveis, dependendo da face selecionada e das 
possibilidades da máquina. Selecione Facing e clique em OK para confirmar. 

 

• Escolher a seguinte ferramenta: Ø32mm roughing milling cutter. 

Nota: Apenas as ferramentas compatíveis com o tipo de operação escolhida e a orientação da face selecionada são 
exibidas. 

 

A janela de parâmetros de operação é aberta. 

• Na tab Main, mude o Bottom stock to leave e Islands (stock to leave on side) conforme mostrado abaixo para 
remover todo o material na face horizontal e deixar 2 mm ao redor das ilhas para o acabamento. 

 

• Depois das alterações feitas, confirme com OK.  
 
 
Este é o resultado da operação que você acabou de realizar:
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Nota: A operação de facejamento apenas máquina as áreas selecionadas e acessíveis pela ferramenta. Em alguns 
lugares, como na orelha do coelho, resta algum material que deve ser removido numa operação posterior. 
 
Você pode esconder os percursos das ferramentas de operações que já foram concluídas para simplificar a aplicação 
das seguintes operações. 

• Para fazer isto, usar a função Menu:  Operations >  Operations manager. 

• Clique no pequeno olho  em frente ao nome da operação para esconder o percurso da ferramenta. 

 

• Depois de ter escondido o percurso da ferramenta, clique em Exit para confirmar. 

Nota: A operação não é excluída. Apenas o caminho da ferramenta é escondido para ter a área gráfica mais limpa, 
sem curvas em todo o lado, a dificultar a seleção de faces. Para exibir o percurso da ferramenta novamente, volte 

para o Operations manager e clique no pequeno olho .  

Contorno da primeira ilha 

• Usar Menu: Wood machining >  Topological machining para fazer a operação de contorno. 

• Selecione uma das faces verticais da ilha em forma de coelho. 

 
 

TopSolid'WoodCam propõe os tipos de operações possíveis, dependendo da face recém-selecionada. 

• Escolher Contouring e clique em OK para confirmar.  
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• Escolher Ø20mm calibration milling cutter e depois OK. 

• Na tab Main, modificar os seguintes valores: 

- Bottom stock to leave: 0mm 
- Stock to leave on side: 0mm 
- Desativar  Cutter compensation 
- Cutter compensation method: Shifted 

• Depois das alterações feitas, clique em OK para confirmar.  
 

Este é o resultado da operação que acabou de realizar: 

 

Contorno da segunda ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para fazer a operação de contorno. 

• Selecione uma das faces verticais da ilha em forma de raposa. 

 

• Como na face anterior, selecione Contouring, mas em vez de clicar em OK, selecione o caminho da ferramenta 
do contorno existente para copiar os parâmetros e a ferramenta da operação anterior. 
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Obtém diretamente o resultado da operação que acabou de executar.

 

Nota: Também poderíamos ter usado o botão Duplication para concluir esta etapa. A única diferença é que os 
parâmetros não precisam ser confirmados. As duas operações não estão vinculadas a original. Os caminhos da 
ferramenta também são independentes. 

Primeira ilha 

Limpeza do interior da primeira ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para retirar o material no interior da ilha. 

• Selecione a face da base da ilha em forma de coelho, como na imagem. 

 

TopSolid'WoodCam propõe os tipos de operações possíveis, dependendo da face recém-selecionada. 

 

• Escolher Pocketing e clicar em OK para confirmar. 

• Escolher Ø32mm calibration milling cutter. 
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• Remova o máximo de material possível editando o Bottom stock to leave e Stock to leave on side nos valores 
laterais na tab Main. 

• Depois das alterações feitas, clique em OK para confirmar. 

 
Este é o resultado da operação que acabou de realizar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Como na operação de facejamento, a operação de caixa 
apenas máquina as áreas que a ferramenta é capaz de fazer. 
Portanto, o material permanecerá em todas as zonas inacessíveis. 
 
 
 
 

Acabamento da ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para executar o acabamento. 

• Selecione novamente a mesma face da ilha em formato de coelho. 

 

TopSolid'WoodCam sabe quais operações que já foram aplicadas à nossa peça. A lista de operações disponíveis 
leva isso em consideração e, portanto, é diferente da primeira lista. 
 

 

Note: Se quiser fazer outro tipo de operação, pode clicar em Others. 

• Para finalizar a caixa, selecione Left material facing e clique em OK para confirmar.  
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• Selecione todas as áreas na lista e clique em OK para confirmar. 

 

• Escolher Ø5mm groove milling cutter, clicar em Used tool, e OK para confirmar. 

Depois de confirmar essas opções, a janela de parâmetros da operação é aberta. Neste ponto, nada mudou e todos 
os parâmetros para a operação de acabamento já foram definidos. 

• Confirmar com OK. 

Este é o resultado da operação que você acabou de realizar: 

 

Segunda ilha 

Limpeza do interior da segunda ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para retirar o material no interior da ilha. 

• Selecione a face da base da ilha em forma de raposa, como na imagem. 
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• Assim como na operação de contorno da ilha, selecione diretamente a operação de limpeza existente para 
copiar os parâmetros da operação anterior. 

 

Obtém diretamente o resultado da operação que acabou de executar. 

 

Acabamento da ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para fazer o acabamento. 

• Selecione a face da base da ilha em forma de raposa, como na imagem. 

 

Nota: A operação Left material facing é uma das poucas operações que não pode copiar, porque deve selecionar 
as zonas a serem maquinadas na lista. 

• Escolher Left material facing e clicar em OK para confirmar.  
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• Selecione todas as áreas na lista e clique em OK para confirmar. 

 

• Depois de escolher as áreas, selecionar Ø5mm groove milling cutter. 

• Como na operação de material restante anterior, valide diretamente a janela de parâmetros de operação 
clicando em OK. 

 

Ranhurar a primeira ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para fazer a operação de ranhura. 

• Selecione uma das faces laterais da ranhura na ilha em forma de coelho. 

 

• Para realizar a operação de ranhuramento, selecione Contouring e clique em OK para confirmar. 

• Escolher Ø5mm calibration milling cutter. 

• Confirmar a nossa escolha com Used tool, e clicar em OK para confirmar. 
 

• Altere os seguintes valores na tab Main : 

- Bottom stock to leave: 0mm 
- Stock to leave on side: 0mm 
- Desative a caixa Cutter compensation 
- Cutter compensation method: Shifted  
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• Altere os seguintes valores na janela de Approach/Retract: 

- Ative a caixa  Lead out same as lead in 
- Lead in method: Direct 

  

• Depois dessas alterações feitas, clique em OK para confirmar. 
 
 
Este é o resultado da operação que acabou de realizar:
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Ranhurar a segunda ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para fazer a operação de ranhura. 

• Selecione uma das faces laterais da ranhura na ilha em forma de raposa. 

 

• Assim como nas operações de contorno e desbaste da ilha, selecione diretamente o caminho da ferramenta 
existente para copiar os parâmetros da operação anterior. 

Obtém diretamente o resultado da operação de ranhura que acabou de executar. 
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Furar a primeira ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para executar a operação de furação. 

• Selecione a face cilíndrica do furo na ilha em forma de coelho. 

 

TopSolid'WoodCam propõe os tipos de operações possíveis, dependendo da face selecionada. 
 

 

Nota: Operações de furação cilíndrica semiautomática podem ser realizadas de várias maneiras: por contorno, 
desbaste e furação. 

• Escolher Wood simple drilling e clicar em OK para confirmar. 

TopSolid'WoodCam, propõe-se executar esta operação automaticamente, manualmente ou escolhendo 
manualmente as ferramentas. 
 

 
 

• Escolher o modo Automatic e clicar em OK para confirmar. 

Nota: 

- No modo Automatic, o TopSolid'WoodCam seleciona a ferramenta e os parâmetros de furação de acordo 
com o cilindro selecionado.  
 

- No modo Manual tool choice, o TopSolid'WoodCam pergunta qual ferramenta queremos usar e, em 
seguida, seleciona os parâmetros de furação, como no modo automático. 

 
- No modo Manual, fazemos todas as escolhas, ou seja, a ferramenta e os parâmetros da operação de furação. 
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Uma janela de execução da operação é aberta e o TopSolid'WoodCam seleciona os vários parâmetros da operação. 

 
 

Uma vez terminada a execução do processo, a operação de furação é exibida.

 

Furar a segunda ilha 

• Usar Wood machining >  Topological machining para executar a operação de furação. 

• Selecione a face cilíndrica do furo na ilha em forma de raposa. 

 

Nota: Tal como acontece com a operação Left material facing, a operação de furação não pode ser copiada, porque 
você tem que inserir a profundidade da nova operação. 

• Repita a operação por completo para a segunda furação. 
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Gestor de Operações 

Nota: O processo de maquinação corresponde à ordem em que as operações foram criadas. Esta ordem não é 
necessariamente a ordem mais curta ou ideal. Você pode alterar a ordem manualmente ou automaticamente a 
qualquer momento. 

Ordenar operações manualmente 

• Usar Menu: Operations >  Operations manager para abrir o gestor de operações. 

• Neste exemplo, mover a primeira operação de caixa (Pocketing). Escolher a operação, clique com o botão 
direito do rato e selecione Misc. operations > Cut. 

 

• Agora selecione a operação após a qual você deseja mover a operação. Escolher a operação de Facing, clique 
com o botão direito do rato e selecione Misc. operations > Paste after. 

Nota: As combinações de teclas Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V permitem copiar, cortar e colar operações. 

• Depois de ter reordenado as operações, clique em Exit para confirmar e sair do Operations manager. 

Se o ícone  Execute no canto superior direito do aplicativo se tornar ativo, clique nele para atualizar as operações 
de acordo com as alterações que acabou de fazer. 
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Ordenar operações automaticamente 

• Usar Operations >  Operations manager para abrir o gestor de operações. 

Algumas trocas de ferramentas no processo de maquinação podem ser evitadas, por exemplo, ao desbastar e 
acabar as ilhas. 

TopSolid'WoodCam pode otimizar a ordem das operações para limitar o número de trocas de ferramentas. Vamos 
configurar as opções antes de reordenar as operações. 

•  Clicar Configuration na parte inferior da janela 
 

• Depois em Sort. 
 

• Na seção First criteria, selecione a opção Tools, que otimiza a 
ordem das ferramentas primeiro e depois os tipos de operações 
usando o Second criteria da opção Operations. 

 

• Depois de definir estas opções, clicar OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Para reordenar as operações, selecione todas as operações que você deseja, clique com o botão direito do rato 

e selecione  Sort no menu. 
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Aqui está o resultado depois de reordenar as operações: 

 

• Depois de ter reordenado as operações, clique em Exit para confirmar e sair do Operations manager. 

• Se o ícone  Execute no canto superior direito do aplicativo se tornar ativo, clique nele para atualizar as 
operações de acordo com as alterações que acabou de fazer. 

Gerir as regras de ordenar as operações 

A ordem de classificação de ferramentas ou operações é predefinida pelo TopSolid'WoodCam. Pode configurar a 
ordem de classificação para atender às suas necessidades. 

• Entrar na função Menu: Misc. > Operations >  Edit operation sorting parameters. Existem três secções na 
próxima janela. 

- Sort criteria: Você pode predefinir os parâmetros de classificação que vimos no Operations Manager. 
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- Machining priorities: Esta é a ordem de classificação das operações. 

 
 

Note: Algumas maquinações podem ser agrupadas por família. 

- Tool priorities: Esta é a ordem de classificação das ferramentas. Por defeito, as fresas especiais são as 
primeiras, etc.. 

 

Pode usar as setas para cima e para baixo nas janelas de maquinações/ferramentas para reorganizar a ordem. 

• Depois de fazer as alterações, guarde suas configurações clicando em  Save.  Pode criar as configurações 
que pretender. 

Para usar uma configuração na sua máquina, deve carregá-la usando o botão  Open na parte inferior da janela 
em Sort to use in operations management for this template machine. 

 

• Confirmar com OK. 

Nota: Lembre-se de guardar o modelo da máquina para associar as opções de classificação á máquina! 
Caso contrário, as opções de classificação serão aplicadas apenas ao documento atual. 

Código ISO 

Gerar o código ISO 

• Clicar em   para iniciar o gerador de código ISO. 

• Gerar e guardar o programa ISO com . 

• Clicar em   para sair do gerador.  
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Maquinação Automática 

Até agora, aprendemos a executar as diferentes operações, sem nos preocuparmos com a origem da peça (do 
TopSolid'Wood ou não) ou se as operações foram realizadas no CAD. TopSolid'Wood e TopSolid'WoodCam 
integram o que é desenhado com o que será maquinado, é um software associativo. Podemos usar essa integração 
para maquinar diretamente a peça, analisando as operações que foram realizadas no CAD. 
 
Conceitos abordados: 

- Operações que são automaticamente reconhecidas no CAM 
- Maquinação Automática 
- Organização do processo de maquinação por prioridade 
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Operações reconhecidas 

TopSolid'WoodCam reconhece certas operações realizadas no TopSolid’Wood: 

- Ranhuras (Wood > Groove ) 
- Rebaixos (Wood > Rabbet ) 
- Molduras (Wood > Moulding ) 
- Contra molduras (Wood > Counter-moulding ) 
- Maquinações do utilizador (Wood > User machining ) 
- Caixas (Wood > Pocket ) 
- Furações (Wood > Drilling  and Wood > Multi-drilling ) 

 
Dois outros tipos de operações que podem ser utlizados pelo operador: 

- Calibration: TopSolid'WoodCam máquina a forma exterior da peça, seja totalmente, ou somente onde há 
material (diferença entre o stock e a peça acabada), dependendo das opções selecionadas. 
 

- Apertures: TopSolid'WoodCam máquina todas as aberturas no interior da peça, independentemente do 
método usado no CAD para obter o resultado. 

Todas as outras operações de CAD não serão reconhecidas automaticamente e devem ser executadas usando as 
funções manuais ou semiautomáticas. 

Posicionar a peça 

• Abrir o ficheiro 05 - top.top com a função File>Open. 
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Maquinação Automática 

Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam 

• Crie um novo documento TopSolid'WoodCam e selecione o modelo de máquina que configurou no início deste 
manual. 

Posicionar a peça 

• Posicionar a peça na Position 1 com   Positioning a part. 

• Se necessário, verifique se os furos alinhados estão posicionados no eixo X usando o botão Next e depois clique 
em OK para confirmar. 

Maquinação Automática 

• Para maquinar completamente a peça, usar Menu: Wood machining>  Operations analysis on a part. 

• TopSolid'WoodCam permite limitar a análise da peça a apenas a uma zona. Mas neste caso, queremos 
maquinar toda a peça, então clique em No. 

 

Existem três seções na janela de analise: Drill feature, Form wood milling e Suggested tools. (operações de furação, 
frezagem e ferramentas sugeridas) 
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Note: Em cada linha, há um ícone (cinza quando a operação não foi executada e azul depois de concluído), um 
asterisco usado para mostrar que a operação deve ser executada (se você não quiser executar uma operação, 
selecione-o e pressione a barra de espaço), o nome da operação, o processo e o sistema de coordenadas de trabalho 
usado. O número de furos e seu diâmetro são exibidos na seção do Drilling feature. 

• Vá a seção Suggested tools e clique na Refresh tools list. 

Se as ferramentas aparecerem em negrito, isso significa que elas não estão montadas no magazine. Essa seção 
permite acesso direto ao magazine de ferramentas clicando no botão Tools magazine. 

• Voltar ao Form wood milling e clicar Machine para iniciar a maquinação da peça. 

Durante a execução, uma janela aparece mostrando o progresso da operação de maquinação. 

 

Quando todas as operações estiverem concluídas, a janela de análise será aberta novamente, desta vez com ícones 
azuis, indicando que as operações foram executadas. 

 

• Clique em Exit para verificar as operações na tela. 

 
Nota: Como na maquinação manual ou semiautomática, pode simular e verificar operações. E pode adicionar 
operações manuais ou semiautomáticas. Todas as operações são compatíveis. 
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Gestor de operações 

Todas as operações podem ser reordenadas, independentemente da maneira em que são criadas: manual, 
semiautomática ou automática. 

A ordem das operações do TopSolid'Wood pode ser pré-definida no CAD. 

• Volte para o documento de Desenho (05 - top.top). Se fechou este documento, você pode abri-lo diretamente 

usando Part >  Display referenced document. 

• Depois com a função Menu:  Wood >  Operations priority. 

 

Na lista das operações da peça aparecem na ordem em que foram criadas. Existem duas maneiras de mover uma 
operação: 

• Drag and drop com o rato (arrastar a operação). 

• Selecione as operações clicando com o botão direito do rato e, em seguida, escolha Select (ou use os filtros na 
parte superior da janela), dê prioridade a elas no campo Priority e clique em APPLY para confirmar. 

Nota: A calibração de peças é representada pela operação chamada Designation, xx, part. 

Aviso: Operações de abertura não são incluídas ao ordenar por prioridade, porque elas não são produzidas no CAD 
e só existem no CAM. 
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• Depois das alterações feitas, clique em OK para confirmar. 

• Volte então ao documento de maquinação. 

• Usar Menu: Operations > Priorities sorting para reordenar por prioridades. 

TopSolid'WoodCam ordena as operações como elas foram definidas no CAD e reexecuta. 

Nota: Todas as outras operações adicionadas manualmente ou semi-automaticamente no TopSolid'WoodCam não 
são ordenadas e estão no final do processo de maquinação, como as operações de abertura. 

Além de classificar por prioridade, você pode alterar a ordem das operações manualmente ou usando a função de 
classificação no TopSolid'WoodCam. 

Para ativar por defeito a classificação de operação por prioridade, é necessário ativar a opção nas propriedades do 

documento (File >  Properties). 

 

• Em seguida, salve o modelo da máquina para manter essa configuração. 

Código ISO 

Gerar o código ISO 

• Clicar em   para iniciar o gerador de código ISO. 

• Gerar e guardar o programa ISO com . 

• Clicar em   para sair do gerador.  
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Maquinação de conjuntos montados 

TopSolid'WoodCam permite posicionar várias peças ao mesmo tempo para fins de maquinação. 
 
Conceitos abordados: 

- Posicionar um conjunto montado 
- Maquinação automática do conjunto 
- Maquinação semiautomática do conjunto 
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Definir o conjunto montado 

• Abrir o documento 06 - Door.top  com File >  Open. 

Conjuntos montados são posicionados e orientados na máquina em relação ao eixo de uma das partes ou do stock 
selecionado. 

No exemplo da nossa porta, nenhuma das partes tem seu eixo longitudinal na direção da porta. Portanto, devemos 
criar o stock que representará as sobre dimensões da porta para fins de maquinação.  

Usar Menu: Shape > Other shapes >  Enclosing shape. 

• Usar a função   Selection para seleccionar as partes que constituem a porta. 

 

• Confirmar nossa seleção com OK. 
 

TopSolid'Wood, pede que defina quaisquer dimensões extras a serem aplicadas ao painel envolvente. 

• Digitar o valor de 5mm em todas as margens laterais da porta (X+,X-,Y+,Y-), clicar depois em OK para confirmar. 
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Posicionar o conjunto montado 

Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam 

• Criar novo documento de TopSolid'WoodCam e escolher nosso modelo de máquina na lista a direita de 
Template. 

Montar o conjunto 

Dois tipos de conjuntos podem ser instalados na máquina: 

- Mounted sets, que são grupos de peças que formam um elemento acabado. Por exemplo, uma porta. 
- Any sets, que são uma ou mais partes colocadas em um suporte comum. Por exemplo, ao maquinar peças 

de um gabarito. 

Mounted set (Conjunto montado) 

• Executar a função Part > Positioning >  Positioning a set e clicar em MOUNTED. 

 

 
 

• Quando TopSolid'WoodCam pede para selecionar as peças a serem posicionadas, selecione as partes da porta. 
Se o documento não estiver aberto, clique em EXPLORE para selecioná-lo, a opção CREATE ALL THE PARTS tem 
que estar ativa. 

 

• Escolher as 2 laterias, 2 topos e o painel central. 

 

• Confirmar nossa seleção com OK, depois STOP.  
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• TopSolid'WoodCam em seguida, pede que escolha a face de suporte em contato com a mesa (ou as ventosas) 
da máquina. 

A face pode ser: 

- Qualquer uma das faces das partes selecionadas, quando Stock = ENCLOSED. Você selecionará as sobre 
dimensões do stock. 

- Ou uma das faces do stock, quando Stock = SELECTED. Você deve então criar a forma de stock antes de 
executar a função para posicionar o conjunto. O TopSolid'WoodCam usa essa forma para posicionar o 
conjunto na máquina. 

• Mudar para Stock = SELECTED e selecione a face inferior da forma envolvente. 
 

• Agora selecione a origem a ser usada e clique em OK 
para confirmar. 

 

• Se necessário, altere a orientação da peça na origem 
usando Next para girar o conjunto em etapas de 90 ° 
e, em seguida, clique em OK para confirmar. 
 

• Finalmente, selecione a categoria de material 
apropriada se o TopSolid'WoodCam solicitar que 
você faça isso. 

Maquinação do conjunto montado 

Assim como na maquinação de uma única peça, temos várias possibilidades de maquinar nosso conjunto usando 
as funções automáticas, semiautomáticas ou manuais. 

Maquinação automática 

• Usar Menu:  Wood machining >  Operations analysis on an assembly. 

Ao maquinar um conjunto de peças, o TopSolid'WoodCam avisa que as operações realizadas em uma das peças 
podem afetar uma das outras partes do conjunto. 
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A janela de operações gerais é aberta. 

Você pode decidir executar todas as operações para uma peça ou todas as peças, selecionar apenas um ou mais 
tipos de operação ou fazer uma análise peça por peça (pode variar, dependendo da versão do TopSolid que esta a 
usar). 

      

• Na seção Analysis, clique no botão Of a part (A part) para calibrar a porta e executar o chanfro externo. 

 

• Selecione a parte do conjunto que você deseja analisar. 

 

• A janela de análise de operações que usamos ao maquinar uma única peça agora é aberta. Selecione as duas 
operações de Moulding correspondentes ao chanfro exterior. 

 

• Clicar Exit, e depois OK para retornar à janela anterior. 
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• Em seguida, clique no botão Of a part (A part)  na seção Machining e selecione a mesma peça a ser maquinada 
com as operações que selecionamos. 

• Clicar OK para confirmar. 
 

Aqui está o resultado que você deve ver: 

 
 
 
Os chanfros são executados em dois dos lados da porta. 
 
Para as operações do TopSolid'Wood, maquinamos o que foi desenhado. No exemplo de nossa porta, as operações 
de moldagem dos chanfros foram executadas em quatro etapas, uma de cada lado. 
Como queremos executar nosso chanfro ao redor da porta em uma única etapa, temos que executar essa operação 
no modo semiautomático definindo o caminho completo a ser seguido. 
 
Nota: Se quiséssemos uma única operação para a moldagem do chanfro externo no modo automático, deveríamos 
ter realizado uma única operação ao longo de um caminho ao redor de toda a porta. 
Em nosso exemplo, quatro operações de moldagem foram realizadas no CAD, então temos que executar quatro 
operações de moldagem no CAM. 
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Maquinação semiautomática 

• Para começar, exclua as operações que você executou anteriormente. Use a função Operations >  
Operations Manager para fazer isso. 

• Selecione todas as operações, clique com o botão direito do rato sobre elas, selecione  Delete no menu e 
clique em Exit para confirmar. 

 

• Para realizar as diferentes operações no modo semiautomático, use Wood machining > Part calibrating > 

 Calibrating e selecione uma das partes externas da porta. 

• Para calibrar completamente a porta, defina a opção Unite shapes como YES. 

 

• Confirmar com OK. 

Nota: A operação de calibração tem várias opções: 

- Calibrating operation: 

o NORMAL: Calibração completa das partes. 
o HELICAL: Calibração helicoidal completa das partes. 
o OPTIMIZED: Calibração das partes somente quando houver material a ser maquinado 

(stock inicial). 

- Unit shapes: 

o NO: Calibração apenas da parte selecionada. 
o YES: Calibração de todas as partes. 

- OPERATION CURVE ou USER CURVE: O percurso da ferramenta da operação é calculado automaticamente 
pelo TopSolid'WoodCam ou inserido pelo utilizador. 

 
- USE THE ASSOCIATED METHOD e CHOOSE A METHOD: Selecione o processo associado à calibração por 

defeito ou selecione outro processo em particular. 
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Aqui está o resultado final: 

 

Antes de executar o chanfro, temos que criar o caminho que queremos seguir, ou seja, ao redor da porta. 
Vamos criar um perfil ao redor da porta. 

• Usar a função Menu: Curve > Other curves >  Enclosing curve do menu das curvas   Curves, deixe as 

opções por defeito e selecione as peças que compõem a porta com a função de seleção . 

 

• Confirmar com OK.  

 
 
Aqui está o resultado: 
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• Agora usar Wood machining >  Routing. 

 

 
Selecione uma das faces do chanfro exterior. 

 

• Depois mude o  OPERATION CURVE para USER CURVE e clique OK para confirmar. 

 

 

• Selecione o perfil envolvente que acabou de criar. 

 

• Se necessário, mude o lado do material para que fique voltado para dentro e clique em OK para confirmar. 

• Finalmente, clique em OK para confirmar a janela de operação. 

Aqui está o resultado final: 
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• Para finalizar a maquinação da porta, usar Wood machining >  Topological machining e selecione a face 
cilíndrica do alojamento da fechadura. 

 

Como o diâmetro da furação não corresponde a nenhuma das brocas montadas na máquina, temos que realizar 
uma operação de Helical contouring. 

• Selecione esta operação de maquinação na lista e clique em OK para confirmar. 

 

• Escolher a Ø10mm groove milling cutter. 

• Altere os seguintes valores na janela de operação: 

- Main tab:  
o Calculation method: Angle 
o Pitch angle: 10° 
o Bottom stock to leave: -1mm 
o Stock to leave on side: 0mm 
o Desative a caixa Cutter compensation 

- Approach/Retract tab: 
o Desative a caixa Lead out same as lead in 
o Lead in method: Direct 

   
Aqui está o resultado final: 
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Maquinação de qualquer conjunto 

Como mostrado no exercício anterior, "qualquer" ("any") conjunto é um conjunto de várias partes independentes 
posicionadas em um gabarito. 
 
Conceitos abordados: 

- Posicionando "qualquer" conjunto 
- Gestão das operações em diferentes programas 
- Otimizar caminhos de ferramentas 
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Posicionando qualquer conjunto 

• Abrir o documento  07 - Jig With Animals.top com File >  Open. 

Criar novo documento TopSolid'WoodCam 

• Crie um novo documento TopSolid'WoodCam e selecione o modelo da sua máquina na lista de Template à 
direita. 

Posicionando o conjunto 

As origens das várias partes no conjunto podem ser definidas de duas maneiras: 

- Origem por peça: Cada parte tem sua própria origem. 
- Origem global: Todas as partes compartilham uma origem global comum. 

• Executar a função Part > Positioning >  Positioning a set e clicar em ANYONE. 

 

• Se TopSolid'WoodCam solicitar que você selecione as partes do suporte, selecione o gabarito no ficheiro  07 - 
Jig With Animals.top. 

 

• Depois de fazer sua escolha, clique em OK para confirmar e selecionar a face de suporte do gabarito (face 
inferior). 

Agora temos que escolher entre origens por peça ou uma origem global para todas as partes. 
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Origem por peça 

• Escolher a primeira peça. 

 

 

• Defina a posição de origem para ON THE STOCK, em seguida, clique no botão correspondente ao stock OF THE 
PART. 

 

Nota: Assim como nos conjuntos montados, você pode selecionar um stock selecionando SELECTED ou usar o stock 
definido pelo TopSolid'Wood usando OF THE PART. 

• Agora selecione a segunda peça. 

 

 

• Defina a posição de origem para ON THE STOCK, em seguida, clique no botão correspondente ao stock OF THE 
PART. 
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• Como não há outras peças no conjunto, então clique em OK para confirmar.  

 

• Selecione a origem Position 1 e clique em OK duas vezes para confirmar. 

O resultado é uma origem independente por parte posicionada. 
 
Apague as peças em Menu: Part  > Delete e confirme que quer apagar com OK/SIM, vamos definir uma origem 
global. 

Origem global 

• Escolher a primeira peça. 

 

 

• Defina a posição de origem para GLOBAL e, em seguida, clique no botão correspondente ao stock OF THE PART. 

 

• Agora selecione a segunda peça. 

 

 

• Defina a posição de origem para GLOBAL e, em seguida, clique no botão correspondente ao stock OF THE PART. 

 

• Não há outras peças no modelo, então clique em OK para confirmar.  

 

• Selecione a origem Position 1 e clique em OK duas vezes para confirmar.  

O resultado é uma origem comum a todas as peças. 
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Maquinação de qualquer conjunto 

Independentemente do modo como as origens de quaisquer conjuntos são posicionadas e criadas, a maquinação 
é a mesma. 

• Usar Wood machining >  Operations analysis on an assembly. 

A janela de análise de operações é aberta. Esta janela funciona da mesma maneira que para um conjunto montado. 

• Na secção Analysis., clicar no comando Of all the parts (All parts) para fazer a analise das peças a maquinar. 

• Para maquinar completamente as duas peças, clicar no comando Of all the parts (All parts) na secção 
Machining. 
 

Aqui está o resultado produzido com os dois métodos de posicionamento: 
 

Origem por peça Origem Global 
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Gestor de Operações 

Por enquanto, a sequência de operações de maquinação é exatamente a mesma, independentemente das origens. 

• Executar a função Operations >  Operations manager. 

 
 
As operações estão na ordem em que foram criadas. Mas podemos otimizá-los de acordo com o tipo de origem. 
 

Origem global 

Podemos otimizar a ordem das operações para reduzir o tempo de maquinação e evitar mudanças desnecessárias 
de ferramentas. 

Há duas maneiras de fazer isso: ou com a função de classificação no Operations Manager que já vimos 
anteriormente (e depois fazer o SORT) ou usando a opção de otimização de percurso na análise de operações do 
conjunto. 

Mas antes temos que desativar nas configurações, no Sort method a opção Part, se não os programas ficam sempre 
organizados por peça. 
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• Volte a Wood machining >  Operations analysis on an assembly, depois clique em Optimize paths (Sort and 
optimize paths) na janela principal e depois OK  para confirmar. 

 

 
 
 

• Depois reinicie a função Operations > Operations manager. As várias operações agora são classificadas da 
seguinte maneira, agrupadas por ferramenta. 

 

Nota: Também pode produzir um programa por peça ao usar uma origem global. 
Nesse caso, não faz sentido otimizar os caminhos e é preferível usar a função de classificação no Operations 
Manager. 
Como nos exercícios anteriores, pode simular e verificar as operações e gerar o código ISO. 
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Maquinação de Nesting 

Um Nesting é um conjunto de partes incluídas no mesmo suporte. O Nesting é realizado com a função dedicada no 
TopSolid'Wood. 
 
Conceitos abordados: 

- Posicionar o nesting 
- Maquinar o nesting 
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Criar o nesting 

• Abrir o ficheiro 08 - Dinosaur.top com File >  Open. 

• Escolher Menu: Wood > Nesting >  Automatic nesting. 

• Escolher a opção FLAT BOM, e depois MAIN ASSEMBLY. 

 

• Insira 1 em Number of specimen e selecione todas as partes que compõem o dinossauro, aplicando um filtro 
por material ou de acordo com suas preferências. 

• Confirmar com OK. 
 

• Configurar a janela do Nesting definition como na imagem e clique em OK para confirmar (pode variar 
conforme a versão do TopSolid). 
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Pode verificar a orientação das peças, os graus de liberdade que autoriza e algumas outras opções na secção Parts 
da próxima janela. 

 

• Selecione a seção Supports para especificar os suportes que deseja usar para o nesting. 
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• Clique em Add, insira os seguintes valores e clique em OK para confirmar. 

 

A opção Support calibration permite definir uma sobre espessura, se pretender fazer um programa de calibração, 
por exemplo reposicionar o painel. 
 
É possível aplicar margens externas ao painel. 

• Digitar uma margem de 5mm a volta do painel. 
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• Escolher a seção Nesting. 
 

• Nas opções de Strategy for complex nesting, 
ative a opção Straight front tuning e no Packing 
para Left. 

 

• Escolher a folga em Gaps between parts para 
12mm para que haja espaço suficiente para a 
fresa e para que as partes se segurem umas nas 
outras. 

 

• Ativar Generate loss parts com comprimento 
mínimo (loss part minimum length) de 400mm e 
largura (loss part minimum width) de 175mm. 

 
 
 
 
 
 

• Em seguida, clique em OK para confirmar e iniciar a operação de nesting. 

 
Aqui está o resultado final do nesting: 
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Posicionar o nesting 

Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam 

• Criar um documento de TopSolid'WoodCam e selecione seu modelo de máquina na lista de Template à direita. 

Colocar o nesting no ficheiro máquina 

• Executar Part > Positioning >  Positioning a nesting. 

 

• Escolher o documento que contem o nesting. 

Se houver vários nestings no documento, o TopSolid'WoodCam perguntará qual suporte deseja instalar na 
máquina. 

• Então escolha a origem Position 1 e clique em OK, 2 vezes para confirmar. 

Nota: Várias opções estão disponíveis ao posicionar nestings: 

CREATE ONE PART FOR EACH FAMILY / CREATE ALL THE PARTS 

- No modo CREATE ALL PARTS, cada parte é independente, mesmo se forem idênticas. Todas as operações 
podem ser realizadas. 
 

- No modo CREATE ONE PART FOR EACH FAMILY, somente operações verticais são maquinadas, e quando 
uma peça é posicionada no mesmo suporte diversas vezes, o TopSolid'WoodCam analisa somente a 
primeira peça e executa a mesma operação de maquinação em peças idênticas. As operações são analisadas 
e executadas mais rapidamente, mas nenhuma operação lateral é realizada e os furos alinhados (aligned 
drill holes) são divididos em furos separados. 

 
NESTING NOT TURNED OVER / NESTING TURNED OVER 

- NESTING NOT TURNED OVER ou NESTING TURNED OVER: Desta forma, pode escolher qual o lado do painel 
que é colocado na mesa da máquina.  
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Maquinar o nesting 

Antes de maquinar o nesting, vamos alterar o diâmetro da ferramenta a ser usada para a calibração e as aberturas 
nas peças, de modo que possamos maquinar em qualquer lugar em uma única passagem. 

• Usar File >  Properties. 

• Na seção Routing configuration > Routing, mudar o tool diameter da calibration e aperture para 10mm, que 
é um diâmetro que nos permitirá executar a maquinação completa com uma única passagem. 

 

• Confirmar com OK. 

Nota: Em qualquer caso, o TopSolid'WoodCam selecionará um diâmetro de ferramenta menor que o espaço entre 
as partes definidas ao criar o nesting, mesmo se especificarmos um diâmetro maior nas propriedades do 
documento. 

• Agora escolher Wood machining >  Operations analysis on a nesting. 
 
A janela de operações gerais é aberta. 
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Pode decidir executar todas as operações para uma peça ou todas as peças, selecionar apenas um ou mais tipos de 
operação ou fazer uma análise peça por peça. 
Há também uma opção adicional usada para otimizar os percursos da ferramenta de maquinação. 
Existe uma janela de Suggested tools, que nos informa quais as ferramentas que vamos precisar e quais as que falta 
montar no magazine. 
 

           

• Desmarque a caixa Choose operations to machine, se estiver selecionada, e clique no botão Of all the parts na 
seção Machining. 

Depois das operações executadas, por defeito, elas são classificadas por peça. 

• Pode solicitar que os caminhos sejam otimizados para evitar viagens de retorno e mudanças inúteis de 
ferramentas. No nosso exemplo, selecione From the smallest to the largest para o corte das partes e clique em 
Optimize the paths. 

• Quando a otimização estiver concluída, clique em OK. 

• Verifique a ordem das operações na sequência de operações de maquinação. 
 

Nota: Como com todos os outros tipos de peças, as operações manuais e semiautomáticas podem ser executadas. 

• Como nos exercícios anteriores, simule e verifique as operações e, em seguida, gere o código ISO. 

  



TopSolid'WoodCam Básico   

   87 

Multi-machining 

Multi-machining consiste em automatizar a maquinação de várias peças usando um documento do 
TopSolid'Wood. 
 
Conceitos abordados: 

- Preparar o template da máquina 
- Preparar as peças a maquinar 
- Multi-machining 
- Multi pós-processador 
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Pré-requisitos 

Multi-machining consiste em automatizar a maquinação automática que vimos anteriormente. 

TopSolid'WoodCam coloca a peça na máquina, máquina e gera o código ISO na máquina, sem qualquer intervenção 
do utilizador. 

Portanto, é essencial configurar o modelo da máquina perfeitamente, desde a seleção das ferramentas e do pós-
processador ou das origens, às propriedades do modelo da sua máquina, como vimos no capítulo sobre como 
configurar o modelo da máquina. 

Também é obrigatório maquinar algumas peças antecipadamente para verificar se os valores por defeito das 
operações e/ou processos das operações são adequados aos tipos de maquinação que deseja executar e que os 
programas produzidos funcionam na máquina. 

Vamos configurar os valores e processos por defeito noutro capítulo. 

Preparar ficheiros TopSolid'Wood 

• Abrir o documento 09 - Bar.top com File >  Open. 

Antes de fazer multi-machining do projeto, certifique-se de que a definição de todas as peças esteja configurada 
corretamente. Isso inclui o material, as sobre dimensões, o número de ficheiros de maquinação, as faces de 
posicionamento, as prioridades das operações, quando apropriado, etc. 

TopSolid'WoodCam máquina suas peças de acordo com esta informação. 

Classificação de peças e nomear os ficheiros de maquinação 

Por defeito, as peças são classificadas por designação e os ficheiros de maquinação são nomeados usando a 
designação da peça maquinada. 

Se você quiser definir formatos de nome de arquivo de maquinação específicos, por exemplo 
designation_reference ou qualquer outra combinação, pode usar um modelo de lista de materiais contendo as 
propriedades WOO_CAM_FILE_NAME e WOO_CAM_FILE_NAME2, nas quais é possível inserir a concatenação 
necessária para o nome do ficheiro de maquinação da primeira e segunda faces. 

Para mais informação para criar BOM template, ver o manual Wood Codification. 

• Então, para o TopSolid'WoodCam usar nosso BOM template para o multi-machining, ir a Menu: Tools >  
Options. 

• Em TopSolid'Wood configuration > Files > Part selection sorting, duplo clique em TopSolid'WoodCam export 
e escolher BOM template. 

• Depois de escolher o modelo, valide a janela de opções clicando em OK. 

Não usaremos um formato de nome de ficheiro de maquinação específico no nosso exemplo e manteremos os 
nomes por defeito, ou seja, a designação das peças. 
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Multi-machining 

Selecionar as peças e opções para o multi-machining 

• Escolher Menu:  Wood > TopSolid'WoodCam >  Multi-machining. 

 

Nota: Pode fazer o multi-machining de vários projetos ao mesmo tempo, clicando em MULTI-FILES. As etapas a 
seguir são exatamente as mesmas. 

• Ajustar Depth = FLAT BOM, em seguida, clique na zona gráfica do documento. 

A janela usada para definir o multi-machining abre de seguida. A seção de Machining permite selecionar o modo 
de maquinação e as peças a serem maquinadas. 

Existem três modos de multi-machining: 

- Positioning: TopSolid'WoodCam simplesmente posiciona a peça e vira se for necessário. 
Este modo é útil quando, por exemplo, sabemos que as peças requerem intervenção do operador, 
porque assim evitamos de posicionar todas manualmente. 

- Positioning and machining: TopSolid'WoodCam executa a maquinação da peça. Resta gerar os ficheiros 
ISO. Neste modo, podemos verificar os ficheiros de maquinação ou adicionar operações antes de criar 
o ISO. 

- Positioning, machining and ISO blocks: TopSolid'WoodCam executa a sequencia completa, até aos 
ficheiros ISO. 

• Escolher o modo Positioning and machining. 

Nota: Uma lista permite que escolha se as peças serão viradas em another stop ou another machine. Se as peças 
forem viradas em outra origem, você também poderá selecionar o método usado para criar os arquivos ISO: um 
ficheiro por face maquinada ou ambas as faces no mesmo ficheiro. 

• Escolha ter as peças viradas em Other stop e o ficheiro ISO Per part. 

• Selecione o modelo da sua máquina no Main em Machine positionings.  
 

Nota: Se as peças forem viradas noutra máquina, também precisará selecionar o modelo da máquina para o 
secondary positioning. 
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Pode então selecionar as peças manualmente ou através das propriedades das peças. 

• Selecione todas as peças com espessura de 22mm e do material Beech. 

 
 
Se configurou a opção Fill in the documents, poderá produzir relatórios de maquinação para cada peça. 

• Deixar a caixa de Fill documents desativa. 
 

Pode usar a seção Saving para selecionar as pastas usadas para guardar os ficheiros (WoodCam ,ISO, Folhas). 

• Ative a caixa Save e Close e escolher Overwrite, insira o caminho para guardar seus ficheiros. 

 

• Clique em OK para confirmar e iniciar o multi-machining. 

TopSolid'WoodCam agora posiciona e máquina as peças selecionadas. 
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Resultado do multi-machining 

Ao final deste processo, aparece um relatório contendo o projeto inicial do TopSolid'Wood, a lista de peças 
maquinadas com detalhes do posicionamento, maquinações e ficheiros ISO (se solicitado), além de um resumo, 
quando apropriado, da lista de operações não executadas, peças não maquinadas e ficheiros ISO não gerados. 

No nosso exemplo, pode ver que para a peça Middle separation, duas operações de groove não foram executadas. 

 

• Clique em OK para fechar o relatório de processamento do projeto. 

Nota: Pode abrir o log do projeto com Menu: Wood > TopSolid'WoodCam > Display journal num documento 
TopSolid'Wood e selecionando o arquivo xxx.log na mesma pasta do projeto ou com Tools > Multi processing 
journals > Machining em um dos ficheiros produzidos quando os projetos são multi-machined. 

Editar os ficheiros de maquinação 

• Abrir o ficheiro Middle separation - Séparation centrale.wod que acabou de criar na operação multi-machining 
e verificar porque os grooves não foram maquinados. 

• Escolher Wood machining >  Operations analysis on a part, e depois Form wood milling para verificar 
porque os grooves não foram feitos. 
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Ambas as ranhuras (grooves) estão de fato na parte de baixo da peça. A peça deve ser virada para poder maquinar. 
A peça não foi virada, porque na definição da peça estipulava One machining file. 
 

                                               

Neste ponto, existem duas soluções possíveis: 

- Edite a definição da peça para virar a peça e repita a multi-machining da peça. 
- Realize as operações ausentes diretamente no arquivo. 

 

Vamos usar o segundo método e editar nosso ficheiro para obter o resultado final. 

• Apague todas as operações no processo de maquinação em Operations >  Operations manager. 

• Agora use Part > Positioning >  Part repositioning e clique TURN OVER. 

• Quando a peça estiver na sua nova posição, clique OK para confirmar. 

• Maquinar as 2 fixed-direction grooves através de Wood operation >  Operations analysis on a part. 

• Depois das operações executadas, clique Exit para sair da janela. 

• Posicione a peça no segundo posicionamento através de Part > Positioning >  Turn over part. 

• Clique na nova face de suporte da peça. 

• E escolha a origem Position 2 depois clique OK para confirmar. 

• Execute Wood machining >  Analysis of part operations na segunda face e execute as últimas operações. 
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Uma vez que todas as operações foram concluídas, tem duas opções para criar os ficheiros ISO: 

- Um único ficheiro ISO para as 2 faces de maquinação, com uma pausa no meio do programa para virar a 
peça. 

- Um ficheiro ISO para cada face de maquinação. 

Um único ficheiro ISO 

Se você quiser um único ficheiro, deve adicionar uma pausa após a operação de maquinação da primeira face. 

• Usar a função Menu: Operations > Misc. operations >  Break. 

• Selecione a última operação do primeiro lado da maquinação, na lista ou diretamente na zona gráfica, 
selecionando o percurso correspondente. 

 

• Escolher o tipo de paragem Stop without depression (Stop without vacuum) para libertar e colocar a peça na 
2ª posição. 

         

• Clique em OK para confirmar. 

Um ficheiro ISO para cada posição da peça 

• Se pretender um ficheiro ISO por peça, usar Operations > Programs >  One program per part. 

• Confirmar com Yes. 

• Verifique se as operações no gestor de operações foram separadas. Um número de programa é atribuído a 
cada operação (chaveta com número 1 e número 2). 
Fechar o documento de maquinação. 
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Maquinar com um agregado 

A maquinação com um agregado é um meio de alcançar e executar operações que não são possíveis com os eixos 
padrão da máquina. 
 
Conceitos abordados: 

- Maquinar com agregados 
- Criar sistemas de coordenadas de forma manual  
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A maquinação com um agregado é transparente para os usuários. TopSolid'WoodCam seleciona automaticamente 
a ferramenta no agregado, se for necessário para a operação solicitada. 
Mas preste atenção às distâncias de folga se o agregado for grande, caso contrário, poderá tocar na peça. 
 

Automatic machining 

• Abrir o documento 10 - Machinings With Aggregate.top. 

Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam 

• Criar um novo documento de TopSolid'WoodCam e escolher nosso modelo de máquina na lista a direita de 
templates. 

Montar a peça na máquina 

• Depois de criado o documento de TopSolid’WoodCam, colocar a peça na máquina. Para fazer isto, usar a função 

Part > Positioning >  Positioning a part. 

• Selecione a peça e selecione a origem, Position 1, e clique em OK duas vezes para confirmar. 

Execução de operações 

• Executar Wood machining >  Operations analysis on a part, execute as operações e clique Exit para sair da 
função. 

• Então use Operations >  Operations manager. 

 
 
Nota: Se faltar um programa de Drilling, abrir o ficheiro de desenho (Menu: Part>Display referenced document) e 

no Menu: File > Regenerate escolher  para regenerar o ficheiro, como são ficheiros de versões 
anteriores, pode ser necessário para atualizar as operações. 
 
 
Como pode ver, uma das operações não foi maquinada. A caixa lateral é, na verdade, uma subtração, e esse tipo 
de operação não é reconhecido automaticamente pelo TopSolid'WoodCam. 
Portanto, a maquinação deve ser realizada no modo manual ou semiautomático. 
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Maquinação adicional 

Criar um sistema de coordenadas de trabalho (working coordinate system) 

O TopSolid'WoodCam cria diretamente os sistemas de coordenadas de trabalho necessários para operações que 
são reconhecidas automaticamente. Se você precisar maquinar uma face da peça para a qual não há um sistema 
de coordenadas de trabalho, você deverá criá-la manualmente. 

As seguintes regras devem ser respeitadas ao criar o sistema de coordenadas de trabalho: 

- O eixo X deve ser sempre coplanar com o plano XY. 
- O eixo Y deve sempre apontar para o topo da peça. 
- A origem do sistema de coordenadas de trabalho deve ser colocada de forma coerente. 

Criar o sistema de coordenadas 

• Usar Menu: Tools >  Coordinate system e escolher   Coordinate system on face and point. 

• Selecione a face inclinada que tem a subtração da caixa. 

 

• Em seguida, selecione o canto superior esquerdo da face como a origem do sistema de coordenadas. 

 

• Se necessário, use o Modify  para definir a posição mostrada abaixo para o seu sistema de coordenadas, 
pode visualizar os eixos na opção Axes>Extremity>LETTER , e rodar o sistema de coordenada para alinhar os 
eixos (como dito acima) com a tecla Z e valor de 90º. 
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Declarar o Sistema de coordenadas de trabalho 

• Executar Menu:  Work Coord. Syst > Create >  Manual, em seguida, selecione o sistema de coordenadas que 
acabou de criar. 

 

• Escolher  Work plane:  XYZ-  na lista e OK para confirmar. 

Nota: O plano de trabalho corresponde ao modo como as coordenadas da operação são enviadas para a máquina. 
Use o plano de trabalho XYZ-, que corresponde à estrutura necessária para obter os arquivos ISO corretos, para 
todos os sistemas de coordenadas manuais que você criar. Sistemas de coordenadas de trabalho que precisam de 
diferentes planos de trabalho já foram criados automaticamente pelo TopSolid'WoodCam. 
 
 Em seguida, uma janela mostra as diferentes unidades 
que podem ser usadas para maquinar com este sistema de 
coordenadas de trabalho. 
Também usaremos essa janela para fazer alterações no 
sistema de coordenadas de trabalho mais tarde, se 
necessário. 

• Clique OK para confirmar. 

 
 
 
 
 

Usar o Sistema de coordenadas de trabalho  

Temos que ativar o sistema de coordenadas de trabalho no qual queremos trabalhar, porque a função de 
Topological machining usa a orientação da ferramenta especificada pelo atual sistema de coordenadas de trabalho 
para propor os vários tipos possíveis de operações. 

• Escolher Menu:  Work Coord. Syst. >  Set current (Activate) e escolher o Sistema de coordenadas de trabalho 
criado. O sistema de coordenadas de trabalho fica vermelho e fica ativo. 

• Agora executar Menu: Wood machining >  Topological machining e escolher a face do fundo da subtracção. 
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• Escolher Pocketing na lista e clicar OK para confirmar. 

• Escolher Ø10mm groove milling cutter para o nosso agregado. 

 

• Clicar em Used tool, e depois OK. 
 

• Na janela da operação, mudar Bottom stock to leave e Stock to leave on side como na imagem. 

 

• Confirmar com OK. 

• Depois de ver a simulação, selecione a face lateral da subtração com o Menu: Wood machining >  
Topological machining. 

  



TopSolid'WoodCam Básico   

   99 

• Escolher Contouring na lista e clicar em OK para confirmar. 

• Escolher Ø5mm slot milling cutter no nosso agregado. 

• Na janela da operação, mudar Cutter compensation e Cutter compensation method como na imagem. 

 

• Confirmar com OK. 
 

Aqui está o resultado da operação: 

 

• Como nos exercícios anteriores, simule e verifique as operações e, em seguida, crie o código ISO. 
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Maquinação de ficheiro DXF 
O TopSolid'WoodCam é principalmente dedicado a peças 3D para maquinação, mas também é possível a 
elementos 2D, tais como ficheiros DXF, a fim de realizar as operações necessárias. 
 
Conceitos abordados: 

- Recuperar e preparar um ficheiro DXF 
- Maquinação de um ficheiro DXF 
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Preparando um Ficheiro DXF 

Importação de Ficheiro DXF 

Abrir o documento "12 - Separation.dxf" com a função File >  Open. 
 
Em seguida o TopSolid'Wood vai pedir mais informações, a fim de abrir o ficheiro DXF. A unidade do nosso 
documento é "milímetro" e o padrão é "Iso". 
 
Selecione esses valores na lista e clique "Ok" para confirmar. 
 

 
 
Obtemos o seguinte conteúdo. 
 

 

Preparar o ficheiro para maquinação  

Para maquinar esse ficheiro, é preciso primeiro prepara-lo para se conseguir seleccionar as curvas. 
 
Todos os contornos que vão ser usados para executar as operações devem ser fechados. No nosso exemplo, cada 
perfil é independente, por isso temos de costurá-los juntos ou criar um novo que englobe tudo.  
 
Vamos usar a segunda opção. 

Ir ao Menu:  Curve > Contour  . 
 
Escolha um dos perfis perto de uma das extremidades. 

 



                                                                                                                                                                                                        TopSolid'WoodCam Básico 

102    

 

Clique em  e selecione o perfil próximo à extremidade que você selecionou, como na imagem abaixo. 
 

 
 
Nota: O TopSolid'Wood vai tentar realizar o perfil completo, a partir do primeiro perfil selecionado, em seguida, o 
segundo perfil, a fim de criar um único contorno. 
Se existem intersecções entre linhas, o TopSolid'Wood irá perguntar qual o perfil que deve seguir, a fim de 
continuar. 
 
 
Aplicar o mesmo método para o retângulo verde. 
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Uma vez que os contornos foram finalizados, temos de criar pelo menos uma peça que irá funcionar como um 
apoio, como foi no caso da maquinação manual. 
 

Ir a Menu:  Shape > Others Shapes > Enclosing shape  . 
Selecione todos os perfis que compõem a peça a ser maquinada. 
 

 
 
Em seguida, indicar as margens a serem adicionadas a fim de obter o volume. 
Entre 5mm pra margens X e Y, e 20mm para Z- e 0mm para Z+. 
 

 
 
Você obterá a seguinte peça, que podemos usar para prosseguir com a operação de maquinação. 
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Nota:  Também pode fazer uma extrusão diretamente do contorno exterior da peça em vez da forma envolvente, 
uma vez que o objetivo é simplesmente obter uma forma 3D para fins de posicionamento na máquina. 
 
Também pode filtrar os contornos por nível ou dar-lhes cores diferentes para fazer as operações de maquinação 
de forma mais fácil. 

Maquinação de Ficheiro DXF 

Criar um novo documento TopSolid’WoodCam  

Criar um novo documento TopSolid'WoodCam e selecionar nosso template de máquina em "Template" na lista da 
direita. 
 
Confirme clicando em OK. 

Colocar a peça na mesa 

• Depois de ter criado o documento TopSolid'WoodCam, coloque a peça e os contornos da máquina. Executar a 

função Part > Positioning >  Positioning an assembly. 

 
 
Clique em  MOUNTED e selecionar o conjunto de elementos a serem posicionados na máquina (na forma e todas 

as curvas, com ). 
 
Antes de seleccionar as curvas, ativar CREATE ALL THE PARTS: 

 

 
clique em STOP para confirmar. 

 
Em seguida, selecione a face inferior como a face de apoio da máquina. 
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Selecione o campo de trabalho, Position 1 por padrão, e clique em OK para confirmar. 
Não vamos adicionar qualquer excesso de dimensões para a peça, então clique OK para confirmar. 
Se o TopSolid'WoodCam pedir o material, selecione um material adequado e clique OK para confirmar. 
 

Nota:  Você pode adicionar outros elementos posteriormente usando a função Part > Add elements   . 

Maquinação da peça 

Podemos usar as funções manuais e semiautomáticas para executar a operação de maquinação. 

Calibração abertura 

Para começar, vamos prosseguir com as operações de contorno exterior e interior. 

Abrir Wood machining > Part calibrating > Calibrating  . 
 
Clique em OPERATION CURVE para alternar para USER CURVE o que torna possível selecionar nossas próprias 
curvas. 
 

 
 
 
Confirme com OK. 
 
Selecione o contorno exterior da peça. 
 

 
 
Verifique se o lado do material está correto, clique em OK para confirmar. 
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Repita os mesmos passos de seleção para os contornos interiores, assegurando o lado de material e OK. 
 

  
 

  
 

Depois de selecionar os contornos, clicar em OK para confirmar. 
 
O TopSolid'WoodCam executa as operações sobre os contornos especificados, produzindo o seguinte resultado. 
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Furação 

 

Usar Milling 2 axis > Drilling   para operações de furação. 
Defina o Filter para o modo Circles 
 

 
 
 
 
Selecione um dos círculos amarelos. 

 
 
Clique em Search for identical circles  para selecionar todos os círculos automaticamente com o mesmo diâmetro. 
 

 
 

Deixe a tolerância de "0.01mm" e clique em OK para confirmar. 
 

 
 
Clicar novamente em OK para confirmar a seleção de todos os círculos. 
Estes círculos em amarelo representam os furos passantes-parcial. Coloque Depth para until stock , clique em OK 
para confirmar. 
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O TopSolid'WoodCam irá propor as ferramentas mais adequadas para o diâmetro dos círculos selecionados e a 
profundidade necessária. 
 
Selecione a  broca Ø10mm helical drill,  Clique em Used tool e clique em OK para confirmar. 
 

 
 
A janela com os parâmetros da operação são exibidos. Nós não precisamos fazer nenhuma mudança, então clique 
em OK para confirmar. 
 
Repita os mesmos passos para os círculos azuis e depois para os círculos magenta. 
Para os círculos azuis, a profundidade será until stock. 
Para os círculos em magenta, a profundidade será 12mm (digitar só 12) e escolher uma broca plana (FLAT DRILL). 
 

 
 

Uma vez que todas as operações de furação foram concluídas, você obterá os seguintes resultados. 

 

Resultado 

Como na maquinação manual, pode usar a função de verificação (Verify) para visualizar os resultados das operações 
com maior clareza. 

 
 
Nota:  Se você recuperar vários ficheiros DXF eles estarão estruturados da mesma forma (cores dos contornos, nível 
de contornos, etc.).  

Como nos exercícios anteriores, simule e verifique as operações e, em seguida, crie o código ISO.  
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Valores por defeito 

Os valores por defeito das operações podem ser usados para definir as configurações das várias operações, a fim 
de adaptá-las à sua maneira de maquinar. 
 
Conceitos abordados: 

- Modificar os valores por defeito 
- Guardar esses valores 

 
 
Para aceder ao comando ir ao Menu: Tools > Change default values 
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Os valores por defeito são partilhados por todas as operações do mesmo tipo. Certos valores são comuns a várias 
operações. 
Tenha cuidado ao selecionar as configurações a serem alteradas, pois elas afetarão todas as operações com as quais 
estão associadas.  

Modificar os valores por defeito 

Os valores por defeito estão organizados em 3 seções: 

- Kernel: As configurações gerais do aplicativo. 
- Milling: As configurações gerais da maquinação. 
- Wood machining: As configurações de maquinação de madeira. 

Nota: Alguns dos valores nos campos de parâmetros referem-se a outros parâmetros globais. global.xxx. Pode 
encontrar esses parâmetros globais em Milling > Global. Mas tenha cuidado: qualquer alteração num parâmetro 
na seção Milling> Global será aplicada a todas as operações que usam esse parâmetro. 

Nesse ponto, você pode optar por alterar o parâmetro globalmente em Milling > Global (certifique-se de que esse 
parâmetro não tenha nenhum impacto indesejado em outras operações) ou substitua o valor .global.xxx 
localmente pelo valor desejado. 

Lead out same as lead in 

• Abrir a seção Wood machining > Calibration > Approach & retract e escolher Lead out same as lead in. 

• Para indicar a condição de True ou False, usar o valor de 1 e 0 respectivamente. Neste ponto, queremos ativar 
a caixa. Digitar 1 no campo dos parâmetros em vez de .global.retract_same_attack. 

Tangential lead in 

• Abrir a seção Wood machining > Calibration > Approach & retract > Lead in e escolher Lead in method. Nas 
listas de escolha múltipla, usaremos valores numéricos correspondentes a uma das opções da lista. Neste caso, 
queremos uma entrada tangencial (tangential lead in), como mostrado no campo de Informações. Digite 3 no 
campo do parâmetro. 

Maximum axial depth 

•  Abrir a seção Wood machining > Calibration > Parameters e escolher Maximum axial depth. Para um valor 
numérico, insira apenas o valor sem a unidade, para uma profundidade máxima de corte de 10 mm. Digite 10 
no campo do parâmetro. 
 
 

 Guardar os valores por defeito 

• Para guardar suas alterações para uso futuro, insira um nome 
para o seu ficheiro e clique no botão da disquete. 

• Confirmar com OK. 

Nota: Lembre-se de guardar suas alterações clicando no ícone da 
disquete sempre que fizer alterações nos valores por defeito. Caso 
contrário, suas alterações serão aplicadas somente à sessão atual do 
TopSolid WoodCam. 
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Anexo: Lista de ferramentas 
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