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Najważniejsze zmiany w ZW3D 2023  
Podstawy：  

Nowy multi-druk 

Ulepszono wybór elementów 

Usprawniono płaszczyzny            

Poprawiono analizę grubości 

Usprawniono paletę kolorów 

 

CAD：      

Nowy inteligentny interfejs wiązań 

Odsunięcie ściany wspiera krzywiznę G2 

Usprawnienia spiralnej helisyt 

Nowa funkcja Zagięcie przez obrót 

Usprawniono Odgięcia po profilach 

Nowe Inteligentne Połączenia 

Nowa funkcja Niewidoczny w złożeniu 

Ulepszenia zewnętrznych odniesień w szkicu 2D/3D 

Usprawniono definiowanie ciągłości krzywej 

Ulepszenia szkicu 3D 

Ulepszono wyciągnięcia po profilach 

Nowa funkcja Kopiowania zewnętrznej geometrii 

Usprawnienia funkcji Połącz ścianę 

Szyk cechy 

Ulepszenia UDF 

Nowa funkcja Podwójnego odgięcia 

Nowa funkcja Uniwersalnego przegubu 

Nowa funkcja Przekładni pasowej 

Nowa funkcja Dodaj motor w animacji 

 

Rysunek 2D：   

Nowa funkcja Przycięty 3D 

Ulepszono szybkość tworzenia widoku 

Nowe atrybuty Batch dla Rysunku 2D 
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Projektowanie form： 

Nowa funkcja Grawerowanie 

Nowa opcja Załadowania Drzewa Złoż. W formach 

Usprawniano Przygotówkę 

Ulepszenie Układu w formach 

Usprawnienia mechanizmu Standardowych Elementów 

 

Rurociąg： 

Nowe Równoległe projektowanie rurociągu 

Nowe polecenie Wspornik 

 

CAM： 

Ulepszenia Prędkości i posuwu 

Usprawnienie Biblioteki 

Nowa funkcja Wielu Baz obróbkowych 

Nowe odniesienie w operacjach 2X machining 

Wsparcie 5-osiowej indeksowanej symulacji w Symulatorze Maszynowym 

Wsparcie Włączanie/Wyłączanie RTCP w Symulatorze Maszynowym 

Przyśpieszenie obliczeń QM obróbek zgrubnych 

Wsparcie frezowania pochylonych otworów oraz stożków helisą 

Wsparcie stycznego wejścia/wyjścia w materiał dla kieszeni 2D 

Nowa opcja Podążaj za częścią dla obróbki konturów 

Optymalizacja właściwości cechy profilu 

Usprawniono funkcje definicji narzędzia użytkownika 

   

Uwaga: Ważne informacje w tym artykule oznaczono★  
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1 Podstawy 

1.1 Menadżer pliku 

1.1.1 Optymalizacja panelu Otwórz/Import 

Zoptymalizowany panel otwórz/import wspiera więcej funkcji takich jak wyszukiwanie pliku, szybki 

filtr oraz skróty do folderów. 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Dowolne środowisko >> Plik >> Otwórz/Import 
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1.1.2 Nowa opcja Znajdź plik 

Użytkownik może wyszukać plik lub część nazwy zawierające kluczowe słowa w otwartym panelu. 

 

 

1.1.3 Nowy Szybki filtr 

⚫ Domyślne typy plików: Wszystkie pliki, wyświetla tylko formaty plików, które są wspierane. Nie 

wyświetla plików, które nie mogą być wczytane. 

⚫ Szybki filtr współpracuje z: Częścią, Złożeniem, Rysunkiem 2D oraz obróbką CAM. Filtruje tylko własne 

formaty. 

⚫ Powiąż Szybki filtr z typem pliku. Gdy użytkownik przełącza się na Szybki filtr, typ pliku przełącza się 

na wszystkie pliki. Gdy użytkownik przełącza typ pliku na inne formaty, Szybki filtr jest 

dezaktywowany. 

 

1.1.4 Nowy skrót lokalizacji folderów 

1.1.4.1 Folder roboczy 
Użytkownik może ustawić folder roboczy w konfiguracji. 

⚫ Po ustawieniu folderu roboczego funkcja otwórz otworzy go domyślnie. 

⚫ Jeśli folder roboczy nie jest wskazany, ZW3D otworzy ostatnio używaną ścieżkę. 

⚫ Użytkownik może odznaczyć używanie folderu roboczego w konfiguracji. 

 

 

1.1.4.2 Dostosowane skróty folderów w menu 
⚫ Użytkownik może przeciągnąć i przenieść folder przez lewy przycisk myszy. 

⚫ Użytkownik może ustawić lub usunąć skrót folderu w menu. 
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1.2 Usprawnienia menadżera plików 

1.2.1 Wyszukiwanie plików w konfiguracji 

“Ustaw operacje” zostały przeniesione z „Otwórz” do Konfiguracji. Użytkownik może dostosować 

ścieżkę oraz priorytet wyszukiwania. Jeśli opcja jest skonfigurowana to można ją zapisać po zamknięciu 

ZW3D.  Odpowiednie funkcje ZW3D w ładowaniu i pozycjonowaniu pliku śledzą ścieżkę i sekwencje 

ładowania. 

ZW3D wyszuka tylko pliki zaznaczone na liście. Kolejność wyszukiwania podąża od góry do dołu. 

Ścieżka wyżej w panelu będzie przeszukiwana priorytetowo. Użytkownik może dostosować kolejność za 

pomocą przycisków „Przesuń w górę” i „Przesuń w dół”. 
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1.2.2 Rozszerzenie ścieżki wyszukiwania 

Dodaliśmy trzy ścieżki wyszukiwania: Aktywny folder odniesienia, Folder komponentów oraz Folder 

standardowych części. 

Aktywny katalog: Aktywuje bieżący folder i opcja nie może być odwołana. 

Zapisany katalog: Zapisana ścieżka katalogu w pliku. 

Aktywny i jego podkatalogi: Aktywny folder oraz jego podkatalogi. 

Przeszukaj foldery: Pokaż ścieżkę folderu w panelu wyszukiwania ZW3D. 

Katalog roboczy: Katalog roboczy ustawiony przez użytkownika. 

Katalogi rekurencyjne aktywnego folderu: Aktywuj ścieżkę do folderu rekurencyjnego. 

Foldery komponentów: Folder lokalizacji komponentów. 

Katalog części standardowych: Folder standardowych części. 
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1.2.3 Wyszukaj przy pomocy okna 

“Szukaj przez opcję wskazania” zostało przeniesione z „Wyszukaj ścieżkę” do „Wyszukaj plik”. 

Zaznacz tę opcję, aby kontrolować, czy wyskakujące okna wyświetlają się i zbierają wszystkie brakujące 

obiekty podczas wykrywania brakujących obiektów. 

 

Ulepszenia wyskakujących okienek obejmują głównie następujące poprawki: 

⚫ Wyskakujące okienko na końcu procesu otwierania pliku może jednocześnie wyświetlić wszystkie 

brakujące komponenty, co jest wygodne dla użytkowników, aby zrozumieć całą brakującą zawartość 

i proces integracji plików. 

⚫ Interfejs wyskakujących okien może wyświetlać wszystkie brakujące nazwy plików obiektów i ich 

oryginalne ścieżki. 
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⚫ Wyskakujące okno zawiera przycisk ścieżki wyszukiwania i obsługuje ponowne ścieżki wyszukiwania, 

a także ustawianie ścieżki wyszukiwania. 

➔ Gdzie to jest 

Konfiguracja >> Plik >> Ścieżka wyszukiwania 

 

1.2.4 Dostosowanie ścieżki wyszukiwania 

Ścieżka wyszukiwania może automatycznie rejestrować ścieżki wszystkich otwartych plików jako 

odniesienie do zlokalizowania danych plików. Aby zwiększyć jego dokładność, dostosowaliśmy ścieżkę 

wyszukiwania w następujący sposób: 

⚫ Wyłączono „Auto zapis” oraz „Auto nagrywanie”, aby uniknąć niepotrzebnego używania poprzednich 

ścieżek podczas korzystania z wyszukiwania ścieżek. 

⚫ Usunięto opcję „Auto wyszukaj”. 

⚫ Zmodyfikowano ścieżkę wyszukiwania. 

⚫ “Wyszukaj przez opcję wskazania” zostało przeniesione do „Pliki” w konfiguracji. 

 

➔ Gdzie to jest 

Menu >> Plik >> Ścieżki wyszukiwania 
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1.3 Wsparcie pomiaru Maksymalnej odległości 

Do pomiaru odległości dodaliśmy opcję „Maksymalna odległość”, która została zastosowana do 

środowiska części, złożenia, szkicu, szkicu 3D, arkusza rysunku i środowiska CAM. Cztery metody pomiaru 

wspierają tą opcję: Punkt do punktu, Geometria do punktu, Geometria do geometrii i Płaszczyzna do 

punktu. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko Części/Złożenia >> Badaj >> Zmierz >> Odległość 

 

1.4 Usprawnienia podglądu 

1.4.1 Poprawienie poleceń podglądu w modelowaniu 

Dodano efekt “Szybki Podgląd” oraz “Bez Podglądu”. 

Polecenie Zaokrąglenie Fazowanie Pochylenie 
Odsunięcie 
Ściany 

Szybki 
Podgląd 

Posiada Nowe Nowe Nowe 

Bez 
Podglądu 

Posiada Nowe Posiada Nowe 

 

1.4.1.1 Wyświetlanie Podglądu 
Pełen podgląd, Częściowy Podgląd oraz Bez podglądu mają efekt jak poniżej: 
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Ikona Nazwa Efekt 

 
Pełen 

podgląd 

 

 
Szybki 

Podgląd 

 

 
Bez 

podglądu 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko Części >> Kształt >> Dodatki inżynierskie  >> Zaokrąglenie/Fazowanie/Pochylenie 
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Środowisko Części >> Kształt >> Edycja kształtu  >> Odsunięcie ściany 

 

1.4.1.2 Usprawnienia Pełnego podglądu 
Wybrana część jest wyświetlana w kolorze podświetlenia, podczas gdy zmodyfikowana część jest 

wyświetlana w kolorze podglądu, a oryginalna część jest wyświetlana w widoku krawędziowym. Wybrana 

i zmodyfikowana część wymagają przezroczystości, co oznacza, że możne być wyświetlona nawet kiedy 

jest przysłonięta. 

Polecenia dla których Pełen podgląd został ulepszony to: Zaokrąglenie, Fazowanie, Pochylenie, 

Odsunięcie ściany oraz Skorupa. 

  

 

1.4.1.3 Nowa opcja automatycznego przełączania Szybkiego Podglądu 
Podczas tworzenia podglądu, kiedy zostanie przekroczony czas graniczny, program automatycznie 

zastosuje szybki podgląd dla poprawy wydajności pracy.  
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1.5 ★Nowy Multi-Wydruk 

Multi-Wydruk obsługuje drukowanie wielu arkuszy rysunków z wielu plików jednocześnie. Po 

wybraniu plików arkusze rysunków z plików zostaną wyświetlone na liście arkuszy. Zaznacz pole wyboru 

przed arkuszami do drukowania w tle. 

 

➔ Gdzie to jest 

Menu >> Multi-Wydruk 
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1.6 Przeglądarka Zmiennych i Równań 

1.6.1 Nowa globalna funkcja kontroli 

Aby ograniczyć występowanie cykli odniesień, dodaliśmy funkcję globalnego sterowania, aby 

ograniczyć odniesienie w opublikowanych obiektach. Podobnie jak w przypadku nieopublikowanych 

obiektów, takich jak obiekty geometryczne, inne arkusze nie mogą bezpośrednio odnosić się do innych 

obiektów arkuszy za pomocą polecenia „Odniesienie pośrednie”. Na przykład w edycji lokalnej środowisko 

szkicu nie może bezpośrednio uczestniczyć w obiektach geometrii innych komponentów. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Konfiguracja >> Części 

 

1.6.2 Nowa opcja Publicznych zmiennych  

Użytkownik może określić zmienne do opublikowania na liście zmiennych, zaznaczając pole wyboru 

Publikuj. Inne arkusze rysunkowe mogą wybierać i odwoływać się do opublikowanej zmiennej poprzez 

opcję opublikowanej zmiennej w przeglądarce zmiennych. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Narzędzia >> Menadżer równań/Przeglądarka zmiennych 

 

1.6.3 Dostosowanie funkcji Menadżera Równań 

Dodaliśmy „Zewnętrzna zmienna”, aby wyświetlić wszystkie przywoływane zmienne zewnętrzne, 

które zostały umieszczone w pliku zależnym. Źródło zmiennej zewnętrznej jest wymienione w kolumnie 

źródło. Zoptymalizowaliśmy również układ menedżera zmiennych i dodaliśmy zewnętrzną strukturę 

drzewa węzłów zmiennych, która może szybko lokalizować i wyszukiwać podczas korzystania z niego. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Narzędzia >> Menadżer równań 

 

1.6.4 Ulepszenie przeglądarki zmiennych 

W ZW3D 2023, przeglądarka zmiennych została ulepszona przez: 

1)  Dodanie funkcji czytania zmiennych poprzez zaznaczenie części w drzewku złożenia. 

2) Rozszerzenie wyświetlania zawartości zmiennych i domyślnego wyświetlania nazwy, wartości 

i jednostki zmiennej. 

3) Wyświetlanie tylko parametru wartości pod bieżącym obiektem zamiast parametru wartości 

pod węzłem podzłożenia. 

4) Dodanie filtra wyszukiwania funkcji do wyświetlanych funkcji. 
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5) Wyświetlanie listy struktury dostosowanej do struktury drzewa.  

  

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Narzędzia >> Przeglądarka zmiennych 

 

1.7 Nowe reguły warstw 

Definiowanie reguł warstw zgodnie z właściwościami (takimi jak: typ, nazwa i kolor). Podczas 

tworzony obiekt pasuje do odpowiednich reguł warstwy, zostanie automatycznie przeniesiony na 

odpowiednią warstwę. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko Części/Złożenia/Arkusza rysunkowego >> Menadżer warstw >> Reguły warstwy 

 

1.8 Ułatwienia użytkowania 

1.8.1  Pomocniczy układ współrzędnych umożliwia określenie kąta 

Dla szybszego dostosowania widoku, użytkownik może wprowadzić określony kąt obrotu widoku, 

bezpośrednio klikająca na pomocniczym układzie współrzędnych w lewym dolnym narożniku ekranu. 

Kliknięciem lewym przyciskiem myszy na osi pomocniczego układu współrzędnych spowoduje 

wyskoczenie okna z kątami obrotu. Można w nim wybrać lub wpisać kąt obrotu.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko Części/Złożenia >> Pole modelowania >> Pomocniczy układ współrzędnych 
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1.8.2 Nowa opcja włączenia/wyłączenia wyświetlania płaszczyzny/osi/układu 
współrzędnych 

Dodaliśmy przełączniku do wyświetlania statusu płaszczyzny odniesienia, osi odniesienia i płaszczyzn 

układu współrzędnych na pasku narzędziowym, umożliwiający włączanie i wyłączanie wyświetlania tych 

obiektów.  

Włączone wyświetlanie, ikona podświetlona, 

odniesienia widoczne 

Wyłączone wyświetlanie, ikony nie podświetlone, 

odniesienia ukryte 

  
➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko Części/Złożenia >> Pasek narzędziowy >> Przełączenie wyświetlania 

płaszczyzny/osi/układu współrzędnych 

 

1.8.3 Nowa opcja osi Y prawostronnej  

W menadżerze widoków dodaliśmy opcję „Oś Y w prawo” do ustawiania osi Z w górę i osi Y w prawo, 

dzięki temu łatwo ustawić układ współrzędnych zgodnie z zasadą prawej dłoni. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 



 

19 

 

Środowisko Części/Złożenia >> Menadżer widoków >> Menu kontekstowe widoków >> Oś Y w 

prawo 

 

1.8.4 Pasek narzędziowy umożliwia wybór punktu obrotu 

Dodaliśmy na pasku narzędziowym przyciski zmieniające wybór środka obrotu w ZW3D 2023. 

Znajdziesz tam opcje Auto, Początek układu, Środek bryły, Pozycja myszy.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko Części/Złożenia >> Pasek narzędziowy >> Środek obrotu 

1.9 ★ Usprawnienie filtra zaznaczania 

1.9.1  Ulepszenia filtra zaznaczania w Szkicu/Arkuszu rysunkowym 

Dodaliśmy filtr w środowisku szkicu/arkusza rysunkowego. Został ulepszony filtr właściwości w 

środowisku szkicu/arkusza rysunkowego, teraz wygląda tak samo, jak ten w części.  

 

Dodaliśmy listę filtrów do środowiska szkicu/arkusza rysunkowego, bazujących na oryginalnym filtrze 

i otworzyliśmy go na określone polecenia. Lista filtrów ma menu rozwijalne, które umożliwia zaznaczenie 

tylko 1 opcji, tak jak w środowisku części.  

Lista filtrów i panel zaznaczania filtra nie są kompatybilne, oznacza to, że na raz może działać tylko 

jeden z nich. Bez wyłączenia poleceń, panel filtra wyboru działa, podczas gdy lista filtra jest wyszarzona. 

Po włączeniu określonego polecenia, zaczyna działać lista filtra, z filtr zaznaczania wyświetla napis 

„Nieprawidłowy” i zostaje wyszarzony. 
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Filter List Pick Filter Panel 

 

 
➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko Szkicu/Arkusza rysunkowego >> Pasek zaznaczania >> Filtr właściwości/Lista 

filtrów/Panel filtra zaznaczania 

1.9.2  Możliwość zaznaczania większej ilości elementów 

1.9.2.1 Filtr wyboru rodzaju krawędzi  

Dla ulepszenia efektywności zaznaczania krawędzi, dodaliśmy 4 typy zaznaczania krawędzi, 

zawierające: krawędzie cechy, narożnik krawędzi, krawędzie ściany i krawędzie kształtu. Gdy zaznaczona 

jest krawędź w liście filtrów, te cztery opcje będą wyświetlane w menu rozwijalnym.  

 

1.9.2.1.1 Krawędzie cechy 

Zaznaczenie reguły “krawędzie cechy” automatycznie zaznacza krawędzie bazujące na operacji. 

Wyświetlanie efektu zaznaczenia opcji  “Krawędzie cechy” 

Cecha Efekt zaznaczenia krawędzi cechy 

Wyciągnię
cie 
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Przez 
obrót 

 

Po ścieżce 

  

Zaokrągle
nie 

  

Faza 

  

Skorupa 
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1.9.2.1.2  Wierzchołki krawędzi 

Zasada zaznaczania “Wierzchołki krawędzi” automatycznie wybiera krawędzie, które są wspólne dla 

wskazanego punktu. Na poniższym rysunku widać jak program zaznaczył automatycznie wszystkie 

krawędzie po kliknięciu punktu na środku gwiazdy.  

 

 

1.9.2.1.3  Krawędzie ściany 

“Krawędzie ściany” służy do zaznaczania krawędzi zaznaczonej ściany. Program automatycznie 

zaznacza krawędzie wybranej ściany, na podstawie wybranej reguły . Ustawienia reguły się pojawią po 

wybraniu z filtra opcji Krawędzie i wybraniu opcji Krawędzie ściany, wtedy można kliknąć przycisk Reguły 

zaznaczania krawędzi i wybrać jedną z trzech opcji: Wszystko, Wewnętrzne i Zewnętrzne.  

 

Wyświetlanie efektu wybrania opcji “Krawędzie ściany” 

 Reguła Efekt zaznaczenia 

Wszystko 
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Wewnętrzne 

 

Zewnętrzne 

 
 

 

1.9.2.1.4  Krawędzie kształtu 

Zaznaczanie krawędzi przez “Krawędzie kształtu”, powoduje automatyczne zaznaczenie wszystkich 

krawędzi na kształcie. Na obrazku pokazano efekt zaznaczenia krawędzi kształtu: 

 

 

1.9.2.2  Zamierzone zachowania na krzywych 

Opcja “Krzywa cechy” została dodana do listy reguł krzywych. Wszystkie krzywe powiązane z 

operacją zostaną zaznaczone na podstawie wybranej krzywej. Gdy „Krzywa” jest zaznaczona w liście 

filtrów i zaznaczona jest opcja „Krzywa cechy” w liście reguł zaznaczania, program automatycznie zaznaczy 

pozostałe krzywe powiązane z tą samą cechą co zaznaczona krzywa z operacji Polilinia. Efekt zaznaczenia 

jest pokazany na obrazku poniżej: 
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1.9.2.3  Zamierzone zachowania na ścianach  

Żeby zwiększyć efektywność zaznaczania ścian, dodano pięć opcji zaznaczania ścian w ZW3D, 

zawierające: Styczne ściany, Sąsiednie ściany, Ściany kształtu, Ściany relacji i Ściany cechy. Użytkownik 

może przełączyć listę filtrów na Ścianę i wybrać jedną z pięciu reguł. 

 

 

1.9.2.3.1 Ściany styczne 

Gdy zaznaczona jest opcja “Ściany styczne” w filtrze reguł, użytkownik może wykonać zaznaczanie 

ścian przez kliknięcie jednej z nich lewym przyciskiem myszy. Program automatycznie zaznaczy styczne 

ściany do zaznaczonej. Użytkownik może ustawić tolerancję styczności (0.01 mm jest wartością domyślną) 

w Szybkich ustawieniach na panelu listy reguł.   

 

 

1.9.2.3.2  Sąsiednie ściany 

Gdy zaznaczona jest opcja “Sąsiednie ściany” w filtrze reguł, użytkownik może wykonać zaznaczanie 

ścian przez kliknięcie jednej z nich lewym przyciskiem myszy. Program automatycznie zaznaczy sąsiednie 
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ściany do zaznaczonej. Użytkownik może wybrać ilość sąsiednich ścian (1 jest wartością domyślną) w 

Szybkich ustawieniach na panelu listy reguł. 

 

 

1.9.2.3.3 Ściany kształtu 

Gdy zaznaczona jest opcja “Ściany kształtu” w filtrze reguł, użytkownik może wykonać zaznaczenie 

przez kliknięcie jednej z nich lewym przyciskiem myszy. Program automatycznie zaznaczy wszystkie ściany 

zaznaczonego kształtu.  

 

1.9.2.3.4  Ściany relacji 

Gdy zaznaczona jest opcja “Ściany kształtu” w filtrze reguł, użytkownik może wykonać zaznaczenie 

przez kliknięcie jednej z nich lewym przyciskiem myszy. Program automatycznie zaznaczy odpowiednie 

ściany bazujące na pewnych relacjach. ZW3D 2023 umożliwia wybór jednej z 7 relacji: współosiowo, 

styczność, współpłaszczyznowe, współpłaszczyznowe osie, równy promień, symetryczne i odsunięcie. 

⚫ Współosiowo 

Znajduje ściany które są współosiowe z odpowiednimi ścianami walcowymi, stożkowymi, 

sferycznymi lub toroidalnymi.  

⚫ Styczne 

Znajduje ściany które są styczne do zaznaczonej ściany.  

⚫ Współpłaszczyznowe 

Znajduje ściany, które są współpłaszczyznowe do zaznaczonej. 

⚫ Współpłaszczyznowe osie 
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Znajduje ściany, które mają współpłaszczyznowe osie z zaznaczoną ścianą, która może być 

walcowa lub stożkowa.  

⚫ Równy promień 

Znajduje ściany, które mają równy promień z zaznaczoną ścianą walcową lub sferyczną.  

⚫ Symetryczne 

Znajduje ściany, które są symetryczne z zaznaczoną ścianą bazując na domyślnych 

płaszczyznach układu współrzędnych. Zaznaczone ściany mogą być walcowe lub stożkowe.  

⚫ Odsunięcie 

Znajduje ściany, które mają część powierzchni nakładające się i mają przeciwny wektor do 

zaznaczonej ściany. Może być tylko jedna odsunięta ściana do zaznaczonej.  

 

1.9.2.3.5 Ściany cechy 

Gdy zaznaczona jest opcja “Ściany cechy” w filtrze reguł, użytkownik może wykonać zaznaczanie 

ścian przez kliknięcie jednej z nich lewym przyciskiem myszy. Program automatycznie zaznaczy 

odpowiednie ściany bazujące na operacji.   

Wyświetlanie efektu wybrania opcji “Ściany cechy” 

Cecha Efekt zaznaczenia Ścian cechy 

Wyciągnięcie 

  

Przez obrót 
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Po ścieżce 

  

Zaokrąglenie 

 

Faza 

 

Skorupa 

  
 

1.9.2.4  Zamierzone zachowania na kształtach 

1.9.2.4.1 Kształty cechy 

Gdy zaznaczona jest opcja “Kształt” w filtrze i wybrany jest “Kształt cechy” w regułach filtra, lewe 

kliknięcie myszą na kształt, spowoduje zaznaczenie wybranego kształtu i pozostałych kształtów 

wygenerowanych przez rozpoznaną operację.  

Gdy wybrana jest opcja  “Kształt” w filtrze wyboru, możliwe jest wybranie jednej z dwóch nowych 

opcji: „Kształt” i „Powierzchnia” dla lepszego rozróżnienia tych typów geometrii.  
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1.9.3  Ulepszenie zachowania zaznaczania 

1.9.3.1 Ulepszenia zachowania okna zaznaczania 

Okno zaznaczania umożliwia różne opcje zaznaczania wybierając od lewej do prawej i od prawej do 

lewej:  

⚫ Jeżeli bieżąca opcja zaznaczania jest wybrana jako „W środku/Na przecięciu”, wtedy zaznaczają 

od lewej do prawej używamy opcji „W środku”, a od prawej do lewej „ Na przecięciu”. 

⚫ Opcja zaznaczania “Poza/Na przecięciu”, to od lewej do prawej działa opcja „Poza”, a od prawej 

do lewej „Na przecięciu”. 

Opcja 
zaznaczania 

Kierunek zaznaczania oknem Wynik zaznaczenia 

W środku/ 
Na przecięciu 

Od lewej do prawej 

 

 

 

W środku/ 
Na przecięciu 

Od prawej do lewej 

 

 

Poza/  
Na przecięciu 

Od lewej do prawej 
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Poza/ Na 
przecięciu 

Od prawej do lewej 

 

 

 

 

1.9.3.2 Lista zaznaczania umożliwia szybkie przełączenie 

Wciśnięcie klawisza ALT (i przytrzymanie) + kliknięcie prawym przyciskiem myszy (w tym samym 

czasie): wycelowanie w model kursorem i podświetlenie obiektów pod kursorem (kliknięcie prawym 

powoduje przełączenie obiektu), lewym przyciskiem można zaznaczyć podświetlony obiekt. 

1.9.4  Nowy zestaw zaznaczania 

Dodaliśmy „Zestaw zaznaczania” do ZW3D 2023, który umożliwia zaznaczanie krzywych, krawędzi, 

częściowych krawędzi, ścian, kształtów, punktów, płaszczyzn odniesienia, osi odniesienia i istniejących 

zestawów zaznaczania. Po stworzeniu zestawu zaznaczania, zostanie on wyświetlony w drzewku historii. 

Od tego momentu możesz wybrać istniejący zestaw zaznaczania, gdy w regułach zaznaczania jest wybrana 

opcja „Zestaw zaznaczania”.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Narzędzia >> Wstaw >> Zestaw zaznaczania 

 

1.10 ★ Ulepszenia płaszczyzn 

1.10.1 “Płaszczyzny układu współrzędnych” 

Zoptymalizowaliśmy operację „Płaszczyzny układu” w ZW3D 2023. Nowa operacja ma wprowadzone 

takie metody jak: geometria; 3 punkty; 3 ściany; punkt i 2 kierunki; płaszczyzna, punkt i kierunek; 

płaszczyzna widoku i dynamiczny.   

Ulepszenia pokazano poniżej: 

Metoda Główne usprawnienie Ikona 
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Geometria 

Z tym ulepszeniem użytkownik może 

zaznaczyć trzy geometrie odniesienia 

jednocześnie. Operacja utworzy 

automatycznie płaszczyzny układu 

współrzędnych i umożliwi przełączenie osi. 

Geometria odniesienia może zawierać 

punkty, linie, krawędzie, ściany i układ 

współrzędnych (użytkownik może ustawić 

odsunięcie lub obrót układu współrzędnych).  

 
 

 

3 punkty 

(1) zmieniona ikona. 

(2) Umożliwia przełączanie osi i odwrócenie 

ich kierunków (określ X i Y jako domyślne 

osie) 

 

3 ściany 

Nowa metoda umożliwia użytkownikowi 

wybór trzech płaszczyzn odniesienia do 

stworzenia układu współrzędnych, 

przełączenie osi i odwrócenie ich kierunków.  

 

Punkt i 2 

kierunki 

Nowa metoda umożliwia użytkownikowi 

wybór punktu początku i 2 kierunków do 

stworzenia układu współrzędnych, 

przełączenie osi i odwrócenie ich kierunków.  

 

Płaszczyzna, 

punkt i 

kierunek 

Nowa metoda umożliwia utworzenie układu 

współrzędnych po  zaznaczeniu płaszczyzny 

definiującej oś Z (płaszczyzna XY), rzutu 

punktu i kierunku na płaszczyźnie 

definiującej początek układu i oś X, oraz 

pozwala na przełączanie osi i odwrócenie ich 

kierunków.  

 

Płaszczyzna 

widoku 
Zmieniono tylko ikonę. 
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Dynamiczny Zmieniono tylko ikonę 

 
➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Kształt/Swobodne formowanie/Szkic 3D/ Konstrukcje spawane >> 

Płaszczyzna >> Płaszczyzny układu 

1.10.2 Ulepszenia płaszczyzny 

Przekonstruowaliśmy operację „Płaszczyzna” w ZW3D 2023, która teraz ma takie opcje jak: 

geometria; odsunięta płaszczyzna; kąt od ściany; 3 punktowa płaszczyzna; na krzywej; płaszczyzna widoku; 

i dynamiczny.  

Ulepszenia pokazano poniżej: 

Metoda Główne usprawnienie Ikona 

Geometria 

Ta metoda umożliwia użytkownikowi wybór 

nie więcej niż 3 obiektów geometrycznego 

odniesienia na raz. Program automatycznie 

przeanalizuje wiązania pomiędzy geometrią i 

tworzoną płaszczyzną i zaznaczonym 

wiązaniem. Można wybrać takie geometrie 

jak: punkty, linie, krawędzie, osie i ściany.  

 

Odsunięta 

płaszczyzna 

Nowa metoda umożliwia użytkownikowi 

utworzenie płaszczyzny przez określenie 

płaszczyzny lub głównej płaszczyzny do 

odsunięcia i pozwala na odwrócenie 

kierunku normalnego do wybranej 

płaszczyzny.  
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Kąt do ściany 

Nowa metoda pozwala użytkownikowi 

wskazanie płaszczyzny odniesienia, osi 

obrotu i kąta pochylenia dla utworzenia 

nowej płaszczyzny, umożliwia również 

odwrócenie kierunku normalnego 

płaszczyzny odniesienia.  

 

3 punktowa 

płaszczyzna 

Ulepszona metoda pozwala użytkownikowi 

określenie nie więcej niż 3 punktów dla 

utworzenia płaszczyzny. Kolejne rozwiązanie 

jest dostępne dla pojedynczego punktu, a 

domyślny kierunek normalny tworzonej 

płaszczyzny będzie wzdłuż trzech osi. 

Możliwe jest odwrócenie kierunku 

normalnego płaszczyzny odniesienia. 

 

Na krzywej 

Nowa metoda pozwala użytkownikowi 

określenie krzywej/krawędzi odniesienia dla 

stworzenia płaszczyzny, wskazanie punktu 

wstawienia na krzywej przez odległość lub 

wartość procentową. Typ kierunku odnosi 

się relacji pomiędzy płaszczyzną odniesienia 

i krzywą odniesienia, zawiera on takie 

rodzaje jak: prostopadły, styczny, 

prostopadły do krzywej i styczny do krzywej. 

Możliwe jest odwrócenie kierunku 

normalnego płaszczyzny odniesienia.   
 

Płaszczyzna 

widoku 

Zaktualizowano ikonę i dodano możliwość 

odwrócenia kierunku.  
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Dynamiczny Tylko zaktualizowano ikonę.   

 
➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Kształt/Swobodne formowanie/Szkic 3D/Konstrukcje spawane >> 

Płaszczyzna >> Płaszczyzna 

 

1.10.3 Ulepszenia osi odniesienia 

Przekonstruowaliśmy operację “Oś odniesienia” w ZW3D 2023, która teraz ma takie opcje jak: 

geometria; środkowa oś; 2 punkty; punkt i kierunek; Przecinające się ściany; dwusieczna kątowa i na 

krzywej.  

Ulepszenia pokazano poniżej: 

Metoda Główne ulepszenie Ikona 

Geometria 

Ulepszona metoda pozwala użytkownikowi 

na wybranie najwyżej 2 geometrii 

odniesienia, wtedy program automatycznie 

przeanalizuje wiązanie pomiędzy zaznaczoną 

geometrią i utworzoną osią, a zaznaczonym 

wiązaniem. Można zaznaczyć takie 

geometrie jak: punkty, linie, krawędzie, osie 

i powierzchnie.  

 

Środkowa oś 
Ulepszona metoda pozwala na tworzenie osi 

odniesienia przez oś krzywej lub ściany.  
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2 punkty Zaktualizowano tylko ikonę. 

 

Punkt i 

kierunek 

Ulepszona metoda dodaje typy kierunku, 

takie jak: równoległe i prostopadłe. 

Użytkownik może określić punkt i kierunek i 

utworzyć oś zgodnie z wybranym typek 

kierunku.  

 

Przecinające 

się ściany 
Niezmieniona. 

 
 

Dwusieczna 

kątowa 

Nowa metoda pozwala użytkownikowi na 

wybranie dwóch przecinających się linii. 

Punkt przecięcia będzie początkiem osi 

rysowanej wzdłuż dwusiecznej kąta 

pomiędzy nimi.  
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Na krzywej 

Nowa metoda pozwala użytkownikowi na 

utworzenie osi przez wskazanie 

krzywej/krawędzi i wpisanie wartości 

odsunięcia lub odsunięcia procentowego od 

początku krzywej. Typ kierunku odnosi się to 

relacji pomiędzy osią, a zaznaczoną krzywą, 

do wyboru są: styczna, prostopadła, 

równoległa do krzywej o prostopadła do 

krzywej.  
 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Kształt/Swobodne formowanie/Szkic 3D/ Konstrukcje spawane >> 

Płaszczyzna >> Oś odniesienia 

 

1.10.4 Nowa opcja Auto rozmiar w Płaszczyznach 

Dodaliśmy nową opcję “Auto rozmiar” dla lepszego wsparcia użytkownika w dopasowaniu rozmiaru 

płaszczyzny podczas dodawania nowej płaszczyzny. Menu rozwijalne posiada 4 opcje: domyślne, Auto 

rozmiar, odniesienie i rozmiar.   

 

Opcja Definicja Przykład 

Domyślny 
Zostanie użyty automatyczny 

rozmiar wyświetlania płaszczyzny.  

 

Auto rozmiar 
Automatycznie dostosuje 

rozmiar płaszczyzny do wskazanej 
ściany 
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Odniesienie 

Użytkownik może zdefiniować 
losową płaszczyzną jako rozmiar 
odniesienia dla rozmiaru 
płaszczyzna.  

 

Rozmiar 
Użytkownik może dostosować 

szerokość i wysokość dla płaszczyzny 

 
➔ Gdzie to znaleźć 

Kształt >> Płaszczyzna >> Płaszczyzna >> Właściwości płaszczyzny 

 

1.11 UI Optymalizacja efektywności 

Rozszerzono bieżącą wersję interfejsu, dzięki temu praca użytkownika będzie jeszcze wygodniejsza.  

1. Zwiększono prędkość otwierania plików. 

2. Zwiększono prędkość zaznaczania i odznaczania węzłów w drzewie złożeń.  

3. Znacznie szybsza regeneracja drzewa historii. 

4. Zwiększenie prędkości ukrywania i pokazywania elementów. 

5. Zredukowano blokowanie interfejsu przy przełączaniu na menadżer złożeń, szczególnie przy 

skomplikowanych złożeniach.  

 

1.12 ★ Ulepszenia analizy grubości 

Dodaliśmy nową metodę  badania grubości Wpasowanie sfery (Metoda szukania wewnętrznej sfery) 

dla polepszenia efektywności pracy i rozdzielczości analizy grubości modelu po przeprowadzeniu analizy. .  

1）Nowa metoda badania grubości: Wpasowanie sfery 
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2）Rozdzielczość analizy można było ustawić na: zgrubnie, standardowa, dokładna i bardzo dokładna. 

Teraz zamiast tego wybiera się opcję Wpasowanie sfery, a program wyświetla rozdzielczość, która jest 

automatycznie dopasowana do wartości próbkowania w odniesieniu do rozmiarów modelu, użytkownik 

może zmienić wartość, przesuwając suwak. Mniejsza wartość dla dokładniejszej analizy, ale i dłuższego 

czasu jej wykonania.    

 

3）Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie kolorów po przeprowadzeniu analizy, od granatowego do 

ciemnego czerwonego dla wartości minimalnych i maksymalnych grubości oraz ulepszono rozpoznawanie 

prawidłowych wartości przez użytkownika.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Badaj >> Elementy inspekcyjne >> Analiza grubości 

 

1.13 Ulepszenia menadżera złożeń 

Ulepszone drzewo złożeń umożliwia zarządzaniem większą ilością właściwości, a lista właściwości 

wspiera wyświetlanie większej ilości standardów i właściwości użytkownika.  
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⚫ Zwiększenie ilości właściwości i ułatwienie zarządzania właściwościami.  

⚫ Wprowadzenie właściwości części do menadżera właściwości w drzewie złożeń i wsparcie większej 

ilości typów właściwości, tak jak właściwości użytkownika.  

⚫ Możliwość ustawienia grubości wyświetlania.  

⚫ Możliwość dopasowania kolejności kolumn właściwości.   

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części/złożenia >> Złożenie/Menu kontekstowe węzłów złożenia >> 

Złożenie/Menadżer właściwości drzewa historii 

 

1.14  Ulepszenia wyświetlania 

1.14.1 Ulepszenia przekroju 

1.14.1.1 Nowa szerokość linii dla kontroli krzywej przekroju 

Dodaliśmy opcję “Szerokość linii” do operacji Widok przekroju w środowisku części, dla uzyskiwania 

wyraźniejszych wyników profilu przekroju.  
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1.14.1.2 Nowa opcja Przycięcia drutu 

Dodaliśmy opcję „Przytnij krawędziowy” do operacji Widok przekroju dla lepszego uchwycenia 

wyniku przekroju w modelach złożonych z dużej ilości krzywych. Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, 

użytkownik może zrobić przekrój na krzywych i szkicach.  

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Badaj >> Sprawdź model >> Widok przekroju 

 

1.14.2 Nowy typ tolerancji kąta i odległości  

Kiedy rozmiar modelowanej części i rozmiar najmniejszego detalu różni się 1000 razy, dokładność 

wyświetlania najmniejszej operacji jest bardzo słaby, potrzebne jest wtedy przedefiniowanie małych cech 

przez ręczne kliknięcie, ale to jest bardzo wolna metoda. Dodaliśmy opcje Kąt i Odległość jako typy 
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tolerancji, dla lepszego dopasowania wygładzania cech. Program automatycznie oczyści rozmiar 

wygładzania nowo utworzonych ścian i zwiększy dokładność wyświetlania.   

 

 

 

 

Piksel Kąt/Odległość 

  

➔ Gdzie to znaleźć 

Menu rozwijalne >>  Widok >> Wygładź krawędzie 
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1.14.3 ★ Ulepszenia kolorów 

Dodaliśmy więcej kolorów do panelu zmiany koloru, z 18 standardowych kolorów zwiększyliśmy ich 

ilość do 240.  

 

Gdziekolwiek do wyboru jest opcja zmiany koloru, w Filtrze właściwości, Konfiguracja->Kolor lub w 

ustawieniach właściwości punktu/linii/powierzchni, użytkownik ma do dyspozycji więcej opcji kolorów w 

panelu.  
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1.15 Ulepszenia użyteczności  

1.15.1 Nowe opcje gestów myszy i okno skrótów Bar 

Dodaliśmy gesty myszy i pasek szybkich operacji dla użytkowników często używających 

podstawowych operacji. Użytkownik może używać skrótów klawiszowych (dostosowanych przez siebie) i 

szybko otwierać powiązane funkcje przez pasek narzędziowy skrótów.  

       

W Menu >> Narzędzia>> Dostosuj, otwórz okno opcji Dostosuj, jak pokazano na obrazku poniżej. 

Użytkownik może przeciągnąć operacje i dodać je do gestów myszy.  

 

W Menu >> Narzędzia >> Dostosuj, otwórz okno opcji Dostosuj, jak pokazano na obrazku poniżej. 

Użytkownik może przeciągnąć operacje i dodać je do paska skrótów, żeby go dopasować do swoich 

potrzeb.  



 

43 

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Gesty myszy: Shift + Prawy przycisk myszy 

Pasek skrótów: Przyciśnij klawisz Z 

1.15.2 Nowa metoda aktywacji Przybliż wszystko 

W środowisku złożenia, części, szkicownika i arkuszy rysunkowych dodaliśmy metodę polegającą na 

dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy w puste pole modelowania, żeby aktywować opcję 

Przybliż wszystko.  

 

1.16 Ulepszenia właściwości 

1.16.1 Możliwość dopasowania kolejności właściwości użytkownika 

Zmienne użytkownika mogą być zarządzane w odniesieniu do ich kolejności. Kolejność nowych 

zmiennych może być zmieniana przy pomocy opcji Przenieś w górę, Przenieś w dół, Góra i Dół. Użytkownik 

może wstawić element nad określonym elementem przy pomocy opcji „Wstaw element”.   

⚫ Wybierz wiersz zmiennej i kliknij prawym przyciskiem myszy, możesz przesunąć zmienną opcjami: 

Przenieś w górę, Przenieś w dół, Góra i Dół.   

⚫  Wybierz wiersz zmiennej i wybierz z menu PPM opcję ‘Wstaw element”, żeby dodać zmienną nad 

zaznaczony wiersz.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Właściwości >> Właściwości >> Użytkownika 

1.16.2 Ulepszenie edycji grupy właściwości 

Dodaliśmy opcje Zaznacz wszystko/Odznacz wszystko w kolumnie Zawiera w opcji Edycji grupy 

właściwości, dla szybszego zaznaczania/odznaczania wszystkich właściwości. Użytkownik musi tylko 

zaznaczyć kwadracik dla szybkiego zaznaczenia i odznaczenia wszystkich właściwości.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Narzędzia >> Właściwości >> Edytuj grupę właściwości 

 

1.16.3 Ulepszone ustawienia właściwości 

Dodaliśmy ustawienia właściwości do środowiska CAM, arkuszy rysunkowych i szkicownika, co 

umożliwia użycie standardowych właściwości i właściwości użytkownika. Obsługa właściwości 

odniesionych w Przeglądarce zmiennych.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Pasek Menu >> Właściwości >> Właściwości 

 

1.17  Ulepszenia konfiguracji 

1.17.1  Nowa opcja Włącz/Wyłącz warstwę 

Oryginalna opcja „Włącz warstwę przy przełączaniu widzialności” w konfiguracji została usunięta w 

ZW3D 2023 i zmieniona na „Warstwa włącz/wyłącz” z menu rozwijalnego, realizującą kilka ustawień dla 

widzialności warstwy.  
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Opcja ta służy do wyświetlania obiektów na zamkniętej warstwie, gdy obiekt jest ukryty. Z menu 

rozwijalnego można wybrać jedną z trzech opcji:  

Wyłączone dla widzialności: Podczas wyświetlania obiektów, warstwa nie będzie otwierana 

automatycznie. Wtedy obiekty nie będą wyświetlane.  

Włączone dla widzialności: Podczas wyświetlania obiektów, warstwa będzie automatycznie 

otwierana. Wtedy obiekty będą wyświetlane.   

Zapytaj użytkowników: Podczas wyświetlania obiektów, wyskoczy okno jak na obrazku poniżej, za 

każdym razem przy otwieraniu warstwy. Jeżeli wybierzesz Tak, otworzysz warstwę i wyświetlisz obiekty, 

jeżeli Nie, wycofasz bieżącą operację i nie wyświetlisz obiektów.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Konfiguracja >> Wyświetlanie >> Opcje i domyślne wartości >> Wł/wył warstwę 
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1.17.2  Nowy domyślny szablon 

Dodaliśmy szablon arkuszy blach i domyślny szablon ECAD w konfiguracji, żeby pomóc 

użytkownikowi lepiej definiować szablony arkuszy blach.  

 

  

➔ Gdzie to znaleźć 

Konfiguracja >> Pliki >> Podstawowy >> Domyślny szablon arkuszy blach 

Konfiguracja >> ECAD >> Podstawowy >> Domyślny szablon ECAD 
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1.17.3 Usprawnienia Licznika punktów referencyjnych i wyboru z 
listy 

Dodaliśmy pole wyboru do „Licznik punktów referencyjnych i wyboru z listy”, aby włączyć tę funkcję. 

Jeśli pole jest zaznaczone, użytkownik może ustawić czas od 0.1 do 4 s z dokładnością do jednego miejsca 

po przecinku. Funkcja domyślnie jest włączona. 

 

➔ Gdzie to jest 

Konfiguracja >> Części >> Ogólne >> Licznik punktów referencyjnych i wyboru z listy 

 

1.17.4 Wydajne otwieranie dużych plików 

Ładowanie odciążonych plików pozwala użytkownik49owi buforować plik przez Zw3D, co zwiększa 

wydajność otwierania dużych plików. 

 

Zaznaczenie opcji „Włącz pamięć podręczną odciążonych” spowoduje: 

1） Wygenerowanie pliku pamięci podręcznej, jeśli nie ma takiego pliku. 
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2） Załadowanie pliku pamięci podręcznej, jeśli taki plik istnieje. 

3） Automatyczne generowanie pliku pamięci podręcznej podczas zapisu pliku. 

Użytkownik może także zdecydować, czy uwzględnić w pamięci podręcznej krzywe czy krawędzie. 

➔ Gdzie to jest 

Konfiguracja >> Ogólne>> Wczytywanie odciążonych 

 

1.17.5 Nowa opcja włączania warstwy po przełączeniu widoczności  

Dodaliśmy nową opcję „Włącz warstwę po przełączeniu widoczności”, domyślnie jest wyłączona. 

 

Po włączeniu i aktywacji funkcji, nie będzie już pojawiać się następujące okno dialogowe podczas 

wyświetlania pustych elementów warstwy.: 
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➔ Gdzie to jest 

Konfiguracja >> Wyświetlanie >> Ustawienia przełączania 

1.17.6 Nowa Konfiguracja “Menadżera widoków” 

Dodaliśmy funkcję zapisywania Konfiguracji plików w menadżerze widoków. Gdy użytkownik zmieni 

ustawienia w menadżerze widoków i zamknie Zw3D, zamiany zostaną zapisane w katalogu użytkownika 

w Konfiguracji plików Zw3d. Zmieniony status zostanie zachowany w menadżerze przy następnym 

uruchomieniu Zw3d. Pliki Konfiguracji są zapisane w ścieżce: Folder 

użytkownika\custom\_config_en_US.xml 

Uwagi: Istnieją dwa specjalne ustawienia. Czerwona linia pokazuje ustawienia, które nie zostaną 

zapisane w konfiguracji plików, a zielona przerywana linia pokazuje ustawienia zapisane w globalnej 

konfiguracji.  
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Zaznacza opcję „Użyj koloru przedniej” w Tylna ściana >> Kolor, wszystkie ściany aktualnie otwartych 

lub nowo rysowanych model zachowują ten sam kolor zarówno na przedniej jak i tylnej ścianie. Po 

ponownym uruchomieniu system zachowa poprzedni stan.  
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1.17.7 Usprawnienia tła 

Dodaliśmy dodatkowe opcje ustawienia Tła w środowisku części/ złożenia, szkicu, arkusza rysunku i 

środowisku CAM.  

Kliknij „Zastosuje do wszystkich środowisk”, aby zastosować bieżące ustawienie Tła do wszystkich 

środowisk, co ujednolici wszystkie tła.  
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Dodaliśmy opcję “Wyświetlanie tła z konfiguracji”. Jeśli jest zaznaczona, odpowiednie Tło wyświetli 

się jako Styl konfiguracji, w przeciwnym razie będzie wyświetlany jako styl wyświetlania bieżącego pliku. 

➔ Gdzie to jest 

Konfiguracja >> Tło  

 

1.17.8 Nowa funkcja modyfikacji tła 

Dodano polecenie „Tło” do każdego środowiska na wstążce „Narzędzia”. Użyj tego polecenia, aby 

ustawić styl wyświetlania bieżącego pliku. Zawartość ustawień i interfejs są takie same jak w „Konfiguracji”. 

Gdy opcja „Wyświetlanie tła z konfiguracji” nie jest zaznaczona, styl wyświetlania bieżącego środowiska 

jest taki sam jak styl ustawień tego polecenia.  
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“Zastosuje konfigurację do pliku” polega na skopiowaniu ustawienia tła w konfiguracji do bieżącego 

tła pliku. 

➔ Gdzie to jest 

Wszystkie ustawienia >> Narzędzia >> Ustawienia >> Tło 

1.18 Inne 

1.18.1 Nowe wyrażenia funkcji w „Liście funkcji” 

Funkcja celling2(X,Y) zwraca funkcję, która zaokrągla zmienną X (w kierunku rosnącej wartości 

bezwzględnej) do wielokrotności najbliższej określonej wartości. Przyjmuje następujące argumenty:  

⚫ X jest wymagane i jest to wartość do zaokrąglenia, 

⚫ Y jest wymagany i jest wartością zaokrąglenia. 

Funkcja ma następujące cechy: 

⚫ Jeśli którykolwiek parametr jest typu nienumerycznego, pojawi się komunikat o błędzie. 

⚫ Niezależnie od symbolu parametru X, wartość jest zaokrąglana w górę w kierunku rosnącej 

wartości bezwzględnej. Jeśli X jest dokładnie wielokrotnością Y, zaokrąglanie nie jest 

wykonywane. 

⚫ Jeśli zarówno X, jak i Y są ujemne, wartość bezwzględna jest zaokrąglana w dół od 0. 

⚫ Jeśli X jest ujemne, a Y dodatnie, wartość bezwzględna jest zaokrąglana w górę od 0. 
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Przykłady: 

Równanie Opis Wynik 

celling2 (2.5, 1) Zaokrągla 2.5 do najbliżej wielokrotności 1 3 

celling2 (-2.5, -2) Zaokrągla -2.5 do najbliżej wielokrotności -2 -4 

celling2 (-2.5, 2) Zaokrągla -2.5 do najbliżej wielokrotności 2 -2 

celling2 (1.5, 0.1) Zaokrągla 1.5 do najbliżej wielokrotności 0.1 1.5 

celling2 (0.123, 0.01) Zaokrągla 0.123 do najbliżej wielokrotności 0.01 0.13 

 

➔ Gdzie to jest 

Narzędzia >> Wstaw >> Menadżer równań >> Lista funkcji 

 

1.18.2 Nowa numeracja plików dzienników 

Logi są ważnym narzędziem pomocnym podczas wykrywania problemów. W poprzedniej 

wersji liczba logów była ograniczona do 8, w nowej została zwiększona do 30.  

 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Folder użytkownika >> output >> logs 

1.18.3 ZW3D 2023 nie obsługuje 32-bit wersji systemu 
operacyjnego 

Zw3D 2023 nie obsługuje 32 bitowego systemu operacyjnego Windows. 
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2 Translator 

2.1 Aktualizacja formatów wejściowych 

W poniższej tabeli wymieniono formaty obsługiwane przez Zw3d 2023, na czerwono zaznaczono 

zaktualizowane formaty.  

Format Skrót Wspierana wersja 

Catia V4 .model, .exp, .session 4.1.9 – 4.2.4 

Catia V5/V6 .CATPart, .CATProduct, .CGR V5R8---V5/V6R2021 

Catia_2D .CATDrawing V5R8---V5/V6R2021 

NX(UG) .prt 11– NX 1980 

Creo(Pro/E) .prt, .prt.*, .asm, .asm.* 16 – Creo 7.0 

SolidWorks .sldprt, .sldasm 98– 2021(wspierany tylko 64-bit) 

SolidWorks_2D .slddrw 2013-2021(wspierany tylko 64-bit) 

SolidEdge .par, .asm, .psm V18 – SE2021 

Inventor .ipt, .iam 
.ipt (V6 – V2022) 

.iam (V11 – V2022) 

ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R1 – 2021 1.0 

DWG .dwg R11 -  

DXF .dxf R11 -  

IGES .ige, .iges  

STEP .stp, .step, .stpz 203, 214, 242 

Parasolid .x_t, .x_b, .xmt_txt, .xmt_bin Do wersji  30.0 

VDA .vda  

Image File .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff  

Neutral File .z3n, .v3n  

PartSolutions .ps2, .ps3  

STL .stl  

3DXML .3dxml 4.0 - 4.3 

JT .jt 6.4-10.4 

OBJ .obj  
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2.2 Wczytywanie częściowe „lekkich” modeli 

Po szybkim zaimportowaniu złożenia zewnętrznego formatu, modele wewnątrz pozostają „lekkie”. 

Użytkownik może wybrać model do pełnego załadowania przy użyciu jednego z dwóch poleceń: Wczytaj 

wszystkie modele lub Wczytaj bieżący model. W tej wersji poprawiono oba polecenie. 

                         

➔ Gdzie to jest 

Środowisko złożenia >> Drzewo złożenia >> Wielokrotny wybór elementów >> Wczytaj wszystkie 

modele/ Wczytaj bieżący model 

2.3 Nowe polecenie “Określ część lub złożenie” podczas 
importu plików Step 

Podczas importowania plików formatu Step, jeśli pliki są złożeniem, użytkownik może określić typ 

importu jako część pliku lub jako złożenie. Wybór jest możliwy tylko podczas wczytywania pliku złożenia 

Step. Opcja obowiązuje gdy pole wyboru jest zaznaczone.  
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➔ Gdzie to jest 

Plik >> Import >> Import >> STEP 

 

2.4  Usprawnienia eksportu do formatu Html 

Usprawniono eksport do formatu Html, który można otwierać bezpośrednio w przeglądarce. 

 

➔ Gdzie to jest 

Plik >> Eksport >> Html 
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3 CAD 

3.1 Projekt szkicu 

3.1.1 Szybki wymiar obsługuje wymiarowanie krzywych 

Dodaliśmy możliwość opis długości krzywych przy użyciu szybkiego wymiaru. 

 

➔ Gdzie to jest 

Kształt >> Szkic >> Wymiar >> Szybki wymiar 

 

3.1.2 Ulepszenia w więzach Równa długość/ promień 

W najnowszej wersji zoptymalizowaliśmy wiązania równej długości i promienia. Pierwsze wiązanie 

służy do tworzenia dwóch krzywych o równej długości, które obejmują dowolną kombinację linii, okręgów, 

łuków i krzywych. Drugi typ więzów jest używany do tworzeni okręgów/ łuków o równym promieniu, 

wiązanie to obsługuje dowolną kombinację okręgów i łuków. 

  

W Zw3D 2023 równania równej długości i promienia zostały wyróżnione osobnymi ikonami. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Więzy >> Równa Długość  

Środowisko szkic >> Więzy >> Równy Promień 

 

3.1.3 ★Nowa funkcja wykrywająca więzy 

Funkcja automatycznego wykrywania więzów na podstawie wybranych obiektów: po wybraniu 

geometrii, automatyczne pojawi się pasek narzędzi z więzami. Użytkownik może dodać więzy, w 

przypadku brak wyboru, pasek zniknie.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Wybierz obiekty >> Okno więzów 

 

3.1.4 Wybór zaznaczania grupy w więzach 

W więzach punkt poziomo/ pionowo, punkt do linii/ krzywej, punkt do przecięcia, prostopadły, 

równoległy, współliniowy, styczny, równa długości, równy promienia, punkt do środka dodano opcję 

wyboru grupowego. Gdy ta opcja jest zaznaczona, umożliwia ona ciągłe wprowadzenie geometrii, do 

zatwierdzenia przez użytkownika. Gdy opcja ta jest odznaczona, każda wprowadzona geometria 

natychmiast doda wiązanie, jeśli spełni warunek. 
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Opcja „Wybór grupowy” jest zaznaczona, więzy obsługują wprowadzanie obiektów w sposób 
ciągły i nie będą automatyczne wykonywane do momentu kliknięcia OK. 

  

Opcja „Wybór grupowy” jest odznaczona, po wybraniu dwóch obiektów wiązanie zostanie 
dodane automatyczne, jeśli zostane spełnione warunki ograniczeń. 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Więzy >> Punkt poziomo/ pionowo, punkt do linii/ krzywej, punkt do 

przecięcia, prostopadły, równoległy, współliniowy, styczny, równa długości, równy promienia, punkt do 

środka 

 

3.1.5 Nowa funkcja Edycja słabych wymiarów 

Dodano nową funkcję Edycja słabych wymiarów, która służy do konwersji słabych wymiarów na 

wymiary kierujące lub uśnięcia ich.  



 

63 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Ustawienia >> Edycja słabych wymiarów 

  

3.1.6 Nowa funkcja Przekrój w Szkic 

Podczas szkicowania, użytkownik może dokonywać przekrojów brył/ komponentów poprzez 

płaszczyznę szkicu za pomocą nowego przycisku „Przekrój włączony/ wyłączony”, który znajduje się na 

pasku narzędzi w szkicu. Użytkownik może rzutować wewnętrzne elementy widoczne po przekroju, bez 

wychodzenia ze szkicu. 

Gdy przekrój jest wyłaczony, płaszczyzna jest 

zasłonięta przez część 

Kiedy przekrój jest włączony, użytkownik może 

zobaczyć wewnętrzne elementy częsci 

  
 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Pasek narzędzi >> Przekrój włączony/ wyłączony 

 

3.1.7 Tekst w prostokącie obsługuje wymiary 

Użytkownik czasami może potrzebować kontrolować całkowitą wysokość, szerokość i położenie 

tekstu zamiast regulować parametry tekstu oddzielnie. W ZW3D 2023 tekst w prostokącie może być 
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wymiarowany i pozycjonowany jak pokazano na poniższym rysunku. Funkcja ta rozszerza zakres 

zastosowań tekstu w szkicu, dzięki czemu użytkownik może go używać do różnych scenariuszy.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Rysunek >> Tekst >> Tekst w prostokącie 

 

3.1.8 Ulepszenia Tekstu gotowego szkicu 

Tekst gotowego szkicu obsługuje wstawienie zmienny z wymiarów jako tekst, tak jak pokazano 

poniżej: 
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Tekst szkicu można połączyć z szykiem i przez to stworzyć funkcje przyrostu wraz z wzrostem cechy. 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Rysunek >> Szkic 

3.1.9 ★Poprawa zewnętrznych odniesień w szkicach 2D/ 3D 

3.1.9.1 Usprawnienia w odniesieniach zewnętrznych w szkicu 2D 
W szkicu 2D zostało przebudowane polecenie „Odniesienie zewnętrzne”, rozdzielono je na dwa tryby: 

rzutowanie i przecięcie.  

3.1.9.1.1 Tryb rzutowania 

Funkcja rzutowania polega na odzwierciedleniu kształtu wybranego obiektu zewnętrznego na 

płaszczyźnie, w której znajduje się szkic. Rzutowany kontur elementu jest odniesieniem. W przypadku, gdy 

obiekt nie może być zrzutowany na płaszczyznę szkicu, wyświetli się ostrzeżenie.  

Obiektami rzutowania mogą być punkty, linie, ściany, płaszczyzny odniesienia i osie odniesienia. 

Istnieją cztery strategie wprowadzania obiektów: pojedynczą, łańcuchową, pętlę i punktową. Użytkownik 

może wybrać tylko jeden tryb poprzez wybranie odpowiedniej pozycji.  

Wybór strategii pojedynczej i łańcuchowej wpływa na dane wejściowe linii (w tym krawędzi, 

krzywych i krzywych szkicu itp.), pętla wpływa na działanie ścian, a point na dane wejściowe punktów. Gdy 

zaznaczona jest strategia pojedyncze, wszystkie krawędzie wejściowe są pojedyncze. Poza krawędziami 

inne obiekty, takie jak punkty, powierzchnie, powierzchnie odniesienia i osie odniesienia mogą być nadal 

wybierane. Wprowadzanie powierzchni jest zgodne z typem domyślnym w pętlach czyli typem wszystkie. 
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W trybie wprowadzania pojedynczego wyboru, podczas zaznaczania obiektu w menadżerze 

zewnętrznych odniesień, natychmiast pojawi się odpowiednia referencja, bez jej potwierdzania. 

Pojedynczy wybór obsługuje zaznaczenie danych w polu lub wciśnięcie Ctrl dla wielokrotnego 

wprowadzania danych.  

 

W przypadku wyboru opcji Łańcuch, na liście rozwijanej pojawiają się dwie opcje: zaznacz łańcuch, 

łańcuch między zaznaczeniami.  

Wybieranie łańcuchowe odnosi się do automatycznego wybierania linii stycznych ( krawędzi, 

krzywych, krzywych szkicu itp.) do wybranej linii. Po wybraniu linii, użytkownik nie musi kliknąć OK, aby 

wygenerować natychmiast wyniki. Tryb ten obsługuje zaznaczanie pół lub naciśnięcie klawisza Ctrl dla 

wielokrotnego wprowadzania danych. Obiekty takie jak punkty, ściany, płaszczyzny odniesienia i osie 

odniesienia mogą być wybierane tylko w trybie pojedynczym. 

Podczas wybierania dwóch linii w trybie łańcucha między zaznaczeniami, system wybierze wszystkie 

krawędzie łańcucha, które łączą się ze sobą. Algorytm łączenia łańcucha będzie działać dopiero od 

wybrania drugiej linii. Jeśli dwie linie nie mogą utworzyć łańcucha, zostaną potraktowane oddzielnie jako 

pojedyncze wejścia. Polecenie nie obsługuje pól lub naciskania Ctrl dla wielokrotnego wprowadzania. 

 

Pętle skupiają się na wybieraniu połączonych linii na ścianach. Inne obiekty takiej jak: punkty, proste, 

płaszczyzny odniesienia i osie odniesienia mogą być nadal wybierane ale w trybie pojedynczym.  
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Menu rozwijane zawiera listę reguł wybierania pętli, w tym: 

Wszystkie: Wprowadza wszystkie pętle na ścianie.  

Granica: Podczas wyboru ściany, wprowadzane są granice ściany, w tym pętla zewnętrzna i pętla 

wewnętrzna. Podczas wyboru sąsiednich ścian, program wybierze najbardziej zewnętrzne granice ścian 

(oznacza to usunięcia środkowych sąsiednich krawędzi ). Podczas wybierania wielu niesąsiadujących ze 

sobą ścian, wprowadzane są granice każdej ściany w tym każda pętla zewnętrzna i wewnętrzna osobno. 

Wspólny：W trakcie wybierania wielu ścian, daną wejściową jest wspólna granica między wieloma 

ścianami.  

Wewnętrzy: Wprowadza wewnętrzną pętlę wybranej ściany.  

Zewnętrzny: Wprowadza zewnętrzną pętlę wybranej ściany. 

Otwarty: Wprowadza otwartą granicę wybranej ściany. 

Brak wspólnej granicy: Uwzględnia tylko zamknięte granice.  

Sylwetka: Wprowadza zewnętrzny kontur wybranej ściany.  

 

 

3.1.9.1.2 Przenikanie 

Przenikanie oznacza, że linia przecinająca się płaszczyzną szkicu będzie traktowana jako odniesienie 

podczas jej wyboru. Jeżeli nie ma przecięcia pomiędzy obiektem wejściowym a płaszczyzną szkicu, to 

program zignoruje takie dane i wyświetli ostrzeżenie.  
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Obiekt wejściowy trybu przenikania obejmuje linie, ściany, płaszczyzny odniesienia i osie odniesienia. 

Istnieją dwie reguły trybu przenikania: pojedyncza i łańcuchowa. 

 

 

3.1.9.2 Menadżer zewnętrznych odniesień 

Gdy szkic 2D/3D odwołuje się do zewnętrznych odniesień, często zachodzi potrzeba dodania, 

usunięcia lub modyfikacji takich odniesień w menedżerze. Aby ułatwić użytkownikowi pracę, połączyliśmy 

menedżera zewnętrznych odniesień z panelem odniesień. Została także dodana obsługa klawiszy Shift lub 

Ctrl dla wielokrotnego zaznaczania. Menadżer zawiera przyciski odłącz, edytuj, usuń, przebuduj, cofnij, 

powtórz. W przypadku nie zaznaczenia obiektu przyciski stają się szare i nie można ich użyć.  
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Szkic 2D menedżera 

zewnętrznych odniesień 

  

Szkic 3D menedżera 

zewnętrznych odniesień 

  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic 2D/3D >> Odniesienia >> Odniesienia 
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3.1.10 Ulepszenie Wymiarów 

3.1.10.1 Nowy wymiar obwód 

W środowisku szkicu dodaliśmy nowy wymiar obwód, który słyszy do pomiaru długości łańcuchów 

krzywych składających się z linii, łuków i krzywych. Łańcuch krzywych może być zarówno ciągły jak i 

nieciągły, a efektem będzie pojedyncza wartość wymiaru.  

 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Wymiar >> Obwód 

 

3.1.10.2 Nowy Wymiar symetria 

Dodaliśmy nowy wymiar o nazwie symetria, który znajduje się w arkuszu rysunkowym i służy do opisu 

symetrii. Został on podzielony na symetrię opisaną wymiarem liniowym i kątowym.  

 

Wymiar liniowy symetrii Wymiar kątowy symetrii 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Wymiar >> Symetria 

 

3.1.10.3 Wspomaganie dostosowania wartości Rho w 3 punktowej paraboli 

Po utworzeniu 3 punktowej paraboli program automatycznie dodaje wartość Rho, która to może być 

modyfikowana później przez użytkownika.  

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Krzywa >> 3 Punktowa Krzywa 

 

3.1.10.4 Ulepszenia w Słabych wymiarach 

Gdy włączona jest opcja „Dodawania słabych wymiarów”, wymiary zostaną automatycznie dodane 

w pobliżu rysowanego elementu, a nie w pobliżu obiektu odniesienia. Dzięki czemu użytkownik może 

szybko zmodyfikować Wymiar i zredukować operacje przesuwania oraz skalowania.  

Ulepszony słaby wymiar dodaje wymiary blisko rysowanego elementu.  
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Wcześniej słaby wymiar znajdował się blisko układu współrzędnych, przy powiększaniu widoku 

użytkownik musi skalować lub przesuwać widok, aby odnaleźć wartości. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Ustawienia >> Edytuj słabe wymiary 

3.1.11 Ulepszenia wiązań 

3.1.11.1 Nowe wiązanie łączące linię i okrąg (łuk) 

W środowisku szkicu dodano nowe wiązanie zapewniające prostopadłość pomiędzy linią i okręgiem 

(łukiem).  
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 ➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Wiązanie >> Dodaj wiązanie 

 

3.1.11.2 Ulepszenia Wiązań symetrycznych  

Jak pokazano na poniższym rysunku, po wybraniu osi symetrii, mysz automatycznie przeskakuje do 

okna wyboru elementów. Użytkownik może wybierać elementy w sposób ciągły. Po wybraniu wszystkich 

elementów, program natychmiast wykona operację. Użytkownik nie musi powtarzać wybierania operacji 

w celu zapewnienia większej wydajności w przypadku wielu par symetrii.  

  

➔ Gdzie to jest 
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Środowisko szkic >> Szkic >> Wiązania >> Symetrycznie 

 

3.1.11.3 Szybkie wyszukiwanie wiązań 

Kliknij dwukrotnie na wiązaniu w celu włączenia okna „Pokaż więzy”. Jak widać na poniższym rysunku, 

użytkownik może wybrać dane wiązanie w celu znalezienia z którym elementami jest połączony. 

 

 

3.1.12 Udoskonalenia w spajanie w szkicu 

3.1.12.1 Nowe punkty dodawane podczas rysowania splajnu 

 

Podczas rysowania splajnu czasami okazywało się, że punkt wstawiania lokalnego kształtu lub liczba 

punktów kontrolnych nie były wystarczające do dopasowania kształtu splanju. Konieczne było dodanie 

nowych punktów do narysowanego splajnu. Dodaliśmy więc nową funkcję wstawiania punktu podczas 

rysowania splajnu, aby poprawić wydajność. 
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3.1.12.2 Kombinacja poleceń przez punkt i przez punkt kontrolny w Splajn 

Tworzenie splajnu przez punkt lub przez punkt kontrolny jest często stosowane podczas szkicowania. 

Polecenia te zostały dodane do jednego polecenia Splajn w celu zapewnienia wygodniejszej pracy i 

zmniejszania liczby powtarzających się czynności np. przełączania się pomiędzy poleceniami. 

 

 

3.1.12.3 Nowe polecenie Ustawienie regulacji 

Dodano polecenie „Ustawienie regulacji” w poleceniu splajn, w celu lepszej kontroli w dostosowaniu 

położenia węzła po narysowaniu. Istnieje wiele metod dostosowania położenia węzła.  
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1) Brak (Szkic 2D) /Brak (Szkic 3D) 

Domyślnie funkcja ustawienia regulacji nie działa.  

2) Wektor 

Gdy punkty kontrolne lub przechodzące przez splajn zostaną skorygowane będzie się on poruszał 

wzdłuż wektora określonego przez użytkownika. 

3) Główny układ (Szkic 3D) 

W tym trybie użytkownik może przeciągnąć linie osi, a węzeł będzie się poruszał wraz z odpowiednią 

linią osi. Przeciągnij łuk operatora, aby dostosować jego polecenie.  

 

4) Płaszczyzna (Szkic 3D) 
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Gdy punkt przechodzący przez splajn i punkty kontrolne są ustawione w danej płaszczyźnie, zostanie 

wyświetlona ikona pozwalająca na przesuwanie punktów po danej płaszczyźnie. Zaznaczając opcję 

rzutowania na płaszczyźnie, wybrane węzły mogą zostać przeniesione do wybranej płaszczyzny.  

 

3.1.12.4 Nowy podgląd splajnu 

Podczas rysowania splajnu, jego kształt będzie się zmieniać wraz z ruchem myszy. Dodaliśmy w 

interfejsie graficznym funkcję podglądu „Umieszczanie potwierdzonego splajnu” (żółta linia na poniższym 

rysunku).  

 

 

3.1.12.5 Liczba stopni opisująca splajn 

Podstawowym elementem konstrukcji powierzchni splajnu są punkty kontrolne, które decydują o 

jakości krzywej. Aby zwiększyć wygładzenie splajnu dla wielu punktów kontrolny, stopienie splajnu zostały 

podzielone do 20 w zakładce parametryzacja.  
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3.1.12.6  Optymalizacja Listy punktów splajnu 

Do intuicyjnego uzyskania informacji na temat splajnu, może służyć lista punktów. Dodaliśmy nowe 

kolumny: typ ciągłości, punkt i kierunek styczności w tabeli opisującej listę punktów. Dzięki nim 

użytkownik łatwiej uzyska potrzebne informacje.  

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Krzywa>> Splajn 
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3.1.12.7 Nowa operacja Konwersji do krzywej przez punkty 

Podczas rysowania często zdarza się, że punkty kontrolny i przechodzący przez krzywą są 

konwertowane do siebie nawzajem, a kształty pozostają niezmienne. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Edytuj krzywą >> Modyfikuj 

 

3.1.12.8 Wymiary i więzy mogą opisywać punkty kontrolne  

W nowej wersji użytkownik może wykorzystać z komendy wymiar lub więzy do ograniczenia pozycji 

punktu kontrolnego splajnu podczas rysowania go w Szkicu.  
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3.1.13 Ulepszenia w tekst gotowego szkicu 

3.1.13.1 Nowe ustawienia Czcionki 

W szkicu użytkownik często potrzebuje używać tekstu gotowego szkicu. W Zw3d 2023 dodano 

zmianę wysokości, szerokości tekstu, a także odstępów w pionie i poziomie oraz między literami. Dzięki 

tym opcjom użytkownik pozwala na swobodniejsze ustawienie czcionki tekstu.  

 

3.1.13.2 Nowa opcja Zatrzymaj kształt tekstu 

Dodaliśmy nową opcje Zatrzymaj kształt tekstu do ustawiania długości tekstu. Po wybraniu tej opcji 

całkowita długość tekstu gotowego szkicu i wybranej krzywej będą takie same. Użytkownik może 

kontrolować całkowitą długość tekstu poprzez dostosowanie długości krzywej.  

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Rysunek >> Tekst gotowego szkicu 
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3.1.14 Ulepszenia elipsy 

W środowisku szkicu użytkownik może utworzyć elipsę poprzez dwa punkty końcowe.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Rysunek >> Elipsa 

 

3.1.15 Nowa opcja rysowania stycznego okręgu 

W środowisku szkicu dodaliśmy polecenie styczność 3, które pozwala na wpisanie okręgu pomiędzy 

wybrane krzywe. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Rysunek >> Okrąg 
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3.1.16 Wsparcie tworzenia Rowka poprzez obrót 

W szkicu w operacji tworzenia rowka dodaliśmy nowy sposób na jego szkicowanie poprzez polecenie 

środek łuku rowka. Polecenie to pozwala na rysowanie rowka o zadanych wymiarach i punktu obrotu. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Rysunek >> Rowek >> Środek luku rowka 

3.1.17 Zaokrąglenie łańcucha/ Łańcuch faz wspiera przycinanie 
krzywą 

Łańcuch faz/ zaokrąglenie łańcucha obsługuje wybieranie krzywych do przycinania, dzięki czemu 

program stworzy kilka zaokrągleń/ faz na podstawie dwóch krawędzi końcowych.  

  

➔ Gdzie to jest 

2D/3D Środowisko szkic >> Szkic >>Edycja krzywej >> Zaokrąglenie łańcucha /Łańcuch faz 

Środowisko części >> Szkic 3D>> Edycja krzywej >> Zaokrąglenie łańcucha/ Łańcuch faz 
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3.1.18 ★Ulepszenia funkcji badania Ciągłości krzywej 

W środowisku szkic, udoskonalono operację badania ciągłości krzywej, która wspiera badanie 

ciągłości G0/G1/G2/G3. Wyniki mogą być pokazane w tabeli obok krzywej, a elementy spełniające 

założenia typu i tolerancji zostaną potwierdzone na zielono. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Badaj >> Sprawdź elementy >> Ciągłość krzywizny 

3.1.19 Nowe polecenie Ignorowania niewidocznych elementów 

W szkicu dodano funkcję pozwalającą na ignorowanie niewidocznych elementów na szkicu, co 

pozwala na zredukowanie przypadkowych wyborów.  

Opcja ignorowania wyłączona Opcja ignorowania włączona 

 

➔ Gdzie to jest 
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Środowisko szkic >> Pasek narzędzi >> Ignoruj niewidoczne elementy 

 

3.1.20 Nowa opcja Szkic XY odnosi się do aktualnego głównego 
układu współrzędnych 

Dodano opcję Szkic XY odnosi się do aktualnego głównego układu współrzędnych w Szkicu. Gdy opcja 

jest zaznaczona, to kierunek XY zostanie automatycznie dostosowany zgodnie z aktualnym globalnym 

układem współrzędnym. W przeciwnym razie obierze kierunek płaszczyzny odniesienia. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowy kształt >> Szkic 

 

3.1.21 Ulepszenia Szyku w szkicu 

W szkicu użytkownicy często ustawiają liczbę elementów szyku wraz z podziałką. Aby kontrolować 

szyk poprzez jego parametryzację, w Zw3d 2023 dodano obsługę wyrażenia jako liczbę elementów. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkicu >> Szkic >> Podstawowe elementy >> Szyk 

 

3.1.22 Usprawnienia Edytora wymiarów 

Ulepszono funkcję „Edytora wymiarów” i zwiększono dokładność do 10e-5. Użytkownik może 

dokładniej definiować wymiary szkicu. Polecenie to jest stosowane nie tylko w szkicu 2D, ale także w szkicu 

3D. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Ustawienia >> Edytor wymiarów 

 

3.1.23 Ulepszenia Super przycięcia 

W szkicu, użytkownicy często korzystają z polecenia Super przycięcie do przycinania zbędnych 

elementów np. linii lub krzywych. W przypadku skomplikowanych kształtów takie przycięcie może 

wymagać użycia myszy kilka razy. W Zw3D 2023 operacja Super przycięcie obsługuje ciągłe używanie, co 

pozwala na zmniejszenie powtarzających się czynności i zwiększa wydajność rysowania.  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Szkic >> Edycja krzywej >> Super przycięcie 

 

3.1.24 Zmiana położenia szkicu 

Opcja pozwala na zmianę położenia istniejącego szkicu poprzez wybranie kierunków w istniejącym 

układzie współrzędnych. 

  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkicu >> Szkic >> Ustawienia >> Zmień pozycję 

 

3.1.25 ★Ulepszenia w Szkicu 3D 

3.1.25.1 Nowe typy wiązań 

W Zw3d 2023 dodano cztery nowe typy wiązań: równa długość, równy promień, wzdłuż X płaszczyzny 

i wzdłuż Y płaszczyzny.  
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Wiązanie Efekt 

Równa długość 

 

Równy promień 

 

Wzdłuż X płaszczyzny 

 

Wzdłuż Y płaszczyzny 

 

➔ Gdzie to jest 

3D Środowisko szkic >> Szkic >> Wiązanie 
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3.1.25.2 Wsparcie tworzenia automatycznych wiązań 

W szkicu 3D, gdy użytkownik użyje opcji „Odniesienie” w ustawieniach, podczas tworzenia linii, 

łuków, okręgów, prostokątów, polilinii, elips, splajnów i punktów program automatycznie utworzy 

wiązanie z płaszczyzną.  

  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic 3D >> Szkic >> Dokumentacja 2D 

 

3.1.25.3 Nowe wymiary 

W Zw3D 2023 dodano trzy nowe typy wymiarów: długość łuku, kąt łuku oraz długość krzywej.  

Typ wymiaru Efekt 

Wymiar długości łuku 
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Wymiar kątowy łuku 

 

Wymiar długości krzywej 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic 3D >> Szkic >> Wymiar 

 

3.1.25.4 Wsparcie automatycznego dodawania wymiarów 

W szkicu 3D program automatycznie utworzy odpowiednie wymiary podczas tworzenia: linii, polinii, 

łuków, okręgów, elips i prostokątów.  

Typ Efekt 

Linia 

 

Polilinia 
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Łuk 

 

Okrąg 

 

Elipsa 

 

Prostokąt 

 

 

3.1.25.5 Nowe polecenie zamknięty obszar włącz/ wyłącz 

W Zw3d 2023 dodano funkcję „Zamknięty obszar włącz/ wyłącz”, która gdy jest włączona wykrywa 

zamknięte obszary na danej płaszczyźnie. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic 3D >> Pasek narzędzi>> Zamknięty obszar włącz/ wyłącz 

 

3.1.25.6 Nowe polecenie wyświetlanie otwartych końców 

Dodano nowe polecenie „Włącz/ wyłącz wyświetlanie otwartych końców” w szkicu 3D.  

 

 

Wyświetlanie otwartych końców (Włączone) Wyświetlanie otwartych końców (Wyłączone) 

  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic 3D >> Pasek narzędzi >> Włącz/ wyłącz wyświetlanie otwartych końców 

 

3.1.25.7 Nowe polecenie Przenieś komponent 

Dodano nowe polecenie Przenieś komponent w szkicu 3D, za pomocą którego można przeciągać 

geometrię w obszarze rysowania.  

➔ Gdzie to jest 
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Środowisko szkic 3D >> Szkic >> Podstawowa edycja >> Przenieś komponent 

 

3.1.25.8 Do płaszczyzny ze szkicu 3D można dodać wiązania 

Do płaszczyzny odniesienia dodano możliwość utwierdzania jej przy użyciu więzów. 

 

 

Kluczowe punkty: 

1. Gdy opcja „Automatycznego unieruchomienia płaszczyzny odniesienia” jest odznaczona w 

Ustawieniach szkicu 3D, płaszczyzny te mogą być dowolnie przeciągane.  

 

2. Początek płaszczyzny odniesienia w szkicu 3D może być także wybrany. Jeśli jako początek 

weźmiemy punkt kluczowy czyli (punkt końcowy, punkt środkowy, środek okręgu, punkt splajnu, punkt 

kontrolny itp. ), to po wybraniu punktu kluczowego możemy wybrać płaszczyznę odniesienia. Jeśli 

wybierzemy ścianę, będzie ona traktowa tylko jako płaszczyzna odniesienia.  

3. Dodano opcję „Automatycznego unieruchomienia płaszczyzny odniesienia” w ustawieniach szkicu 

3D, która domyślnie jest zaznaczona dla starego szkicu 3d, tak aby płaszczyzna odniesienia mogła 

zachować starą pozycję w nowej wersji. Opcja ta może także pomóc podczas niekontrolowanego 

przesuwania płaszczyzny, unieruchamiając ja. 



 

93 

 

4. Ikona kłódki pojawi się po dodaniu wiązania unieruchomienia do płaszczyzny odniesienia. Jednak 

gdy opcja automatycznego unieruchomienia płaszczyzny odniesienia jest zaznaczona to płaszczyzna bez 

wiązu unieruchomienia nie będzie posiadać ikony kłódki.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic 3D >> Wiązanie 

 

3.2 Projektowanie Kształtu 

3.2.1 Ulepszenia w Spiralnych wyciągnięciach po ścieżce i Gwint 

Spiralne wyciągnięcie po ścieżce i gwint obsługują ustawienia obrotu zgonie i przeciwnie do wskazówek 

zegara a także odwrócenia kierunku spirali.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Podstawowy kształt/ Operacje inżynierskie >> Spiralne wyciągnięcie po 

ścieżce/ Gwint  

 

3.2.2 ★Odsunięcie powierzchni wspiera typ ciągłości G2 

Odsunięcie powierzchni obsługuje ciągłość G1 i G2 oraz zachowuje wyniki przesunięcia jako G1 i G2, 

jak pokazano na poniższym rysunku.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko szkic >> Kształt >> Edytuj kształt >> Odsunięcie ściany  

 

3.2.3 Ulepszenia zaokrąglenia 

Podczas wykonywania promienia zdarzało się, że znikał on z powodu zbyt dużego promienia, w 

najnowszej wersji zostało to poprawione. Kiedy użytkownik włączy opcję Zatrzymaj zaokrąglenie na 

krawędzi, zaokrąglenie zostanie utworzone pomyślnie również gdy przekracza wybraną krawędź. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Operacje inżynierskie >> Zaokrąglenie 

 

3.2.4 Nowy otwór z profilu 

Nowy, samodzielnie zdefiniowany przez szkic otwór może spełnić wymagania aktualnych konstrukcji 

mechanicznych. Użytkownik czasami musi stworzyć otwór zgodnie z niestandardowym profilem np. otwór 

z wieloma przeciw-otworami.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Otwór 

 

3.2.5 Ulepszenia szyku 

Dodano „Zmienny odstęp” w szyku, w celu uzyskania różnych wartości odstępu, parametry te są 

wyświetlane w postaci tabeli. Szyk obsługuje zmienne odstępy w dwóch kierunkach, do opisu parametrów 

mogą być używane zmienne. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowa edycja >>Szyk geometrii/ szyk cechy 

 

3.2.6  Ulepszanie wyciągania od punktu do punktu 

W zw3d 2023, podczas wyciągania elementów do ściany, wszystkie elementy wzoru mogą być 

zachowane na wyciąganej ścianie od punktu do punktu. 
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Przed ulepszeniem 

 

Po ulepszeniu 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowy kształt >> Wyciągnięcie >> Z punktu do punktu 

 

3.2.7 Ulepszenia wyciągnięcia 

Dodano w wyciągnięciu Całkowitą symetrie, w celu ustawienia całkowitego wymiaru symetrii.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowe kształty >> Wyciągnięcie 
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3.2.8 Obsługa wyświetlania kolorów i przezroczystości dla przygotówki 

Dodano funkcję wyświetlania przygotówki, aby dostosować jej kolor i przezroczystość.  

Jeżeli opcja zmian wyświetlania nie jest zaznaczona, nie możliwa jest jej edycja.  

Domyślnie Dostosowane wyświetlanie 

  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Operacje inżynierskie >> Przygotówka 

 

3.2.9 Ulepszenia operacji zdefiniowanych przez użytkownika 

Kiedy projektanci projektują części, często muszą powtórzyć pewne geometrie, takie jak otwory na 

śruby, rowek wpustowy części wału, logo na częściach pokrywy itp. Chociaż te cechy nie są skomplikowane, 

zajmuje to dużo czasu na powtórzenia tych geometrii. 

Dodaliśmy „Zastąp OZU” w ZW3D 2023, który może zastąpić „UDF” – geometrię zdefiniowaną przez 

użytkownika. Nowy typ oraz liczba „UDF” muszą być takie same jak oryginału. 
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➔ Gdzie to jest 

Drzewo historii >> Zastąp OZU 

 

3.2.10 ★ Ulepszenia operacji Po profilach 

Jeden z typu wyciągnięcia: Profile z operacji Po profilach otrzymał możliwość sterowania więzami 

granicznymi takimi jak: ciągłość i kierunek. Dzięki nim można osiągnąć ciągłość G3, co oznacza ze ściany 

mają wspólne krawędzie.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Podstawowy kształt >> Po profilach >> Więzy graniczne >> Ciągłość >> 

Styczność 
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3.2.11 Usprawnienia wydajności pracy w Wyciągnięciu/ Przez obrót 

Wprowadzanie szkicu w operacjach Wyciągnięcie/ Przez obrót zostało ulepszone. Użytkownik może 

bezpośrednio wprowadzić szkic wybierając powierzchnię/ płaszczyznę odniesienia lub bezpośrednio 

wyciągać daną powierzchnię, co będzie zależne od wyboru filtra atrybutów. 

• Kiedy filtr jest ustawiony na „Wszystko” lub „Płaszczyzna” użytkownik może bezpośrednio 

wprowadzić szkic poprzez wybranie płaszczyzny 

• Gdy filtr jest ustawiony na „Ściana”, użytkownik może wyciągać, obracać ścianę po jej wybraniu.  

Gdy filtr jest ustawiony na „Wszystko” i wybrana jest ściana (nie płaska) to użytkownik może wyciągać, 

obracać powierzchnię.  

Przykładowe filtrowanie występujące podczas operacji wyciągnij.  

Filtr atrybutów Profil P Rezultat 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowy kształt >> Wyciągnij 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowy kształt >> Przez obrót 
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3.2.12 Nowy typ sterowania Fazą 

W najnowszej wersji zw3d 2023 dodano funkcję pamięci obiektu wejściowego, która pozwala na 

zapamiętanie wcześniejszych obiektów wejściowych bez jego usuwania. Program pamięta krawędzie 

podczas przełączania przez użytkownika fazy symetryczne i asymetrycznej. 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Operacje inżynierskie >> Faza 

 

3.2.13 Nowa opcja Zakończ przez narożnikiem w Faza i 
Zaokrąglenie 

Dodano polecenie „Zakończ przez narożnikiem” w operacji „Faza/ Zaokrąglenie”, pozwala to na 

sterowanie długością i położeniem zaokrągleniem lub fazą. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Operacje inżynierskie>> Faza/ Zaokrąglenie 

 

3.2.14 Linia przerywana pokazująca odległość do punktu 

W Zw3d 2023 użytkownik może ustalić wartość promienia przy użyciu polecenia do punktu. W celu 

lepszego zobrazowania wartości dodano linie przerywaną, pokazująca odległość krawędzi do wybranego 

punktu. 

    

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Operacje inżynierskie>> Faza/ Zaokrąglenie >> Osunięcie S/ 

Promień R >> Do punktu 

 

3.2.15 Nowy kształt otworu - rowek 

Dodano trzy nowe kształty otworów w operacji Otwór: Rowek, Rowek z pogłębieniem walcowym i 

Rowek z pogłębieniem stożkowym. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Operacje inżynierskie>> Otwór 

Środowisko złożenia >> Złożenie >> Podstawowy kształt >> Otwór 

 

3.2.16 Usprawnienia w wyświetlaniu wymiarów 

W środowisku części wewnętrzy wymiar części ze szkiców może być wyświetlany, gdy użytkownik 

włączy opcję „Włącz/ wyłącz wymiary” na pasku narzędzi. Gdy wyświetlane są wewnętrzne wymiary ze 

szkicu, użytkownik może dwukrotnie na nie kliknąć i szybko je zmodyfikować.  

 

➔ Gdzie to jest 



 

105 

 

Środowisko części >> Pasek narzędzi >> Włącz/ wyłącz wymiary 

 

3.2.17 Usprawnienia w poleceniu Włącz/ wyłącz wymiary 

Zostały wprowadzone usprawnienia w poleceniu Włącz/ wyłącz wymiary  

1) Gdy użytkownik wybierze cechę przed użyciem polecenia Włącz/ wyłącz wymiary, funkcja pokaże/ 

ukryje tylko wymiary odpowiedniej dla wybranego filtru atrybutów. Oznacza to, ze najpierw należy 

wybrać cechę a następnie użyć polecenia pokazaniu/ ukrycia wymiarów.  

 

2) Gdy użytkownik nie wybierze żadnego filtru cechy i włączy opcję Włącz/ wyłącz wymiary to domyślnie 

program pokaże wymiary dla wszystkich cech.  
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3) Gdy użytkownik zaznaczy element i użyje polecenia Włącz/ wyłącz wymiary to pokazane zostaną 

wymiary tylko dla zaznaczonego elementu.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Pasek narzędzi >> Włącz/ wyłącz wymiary 

 



 

107 

 

3.2.18 Ulepszenia w Osi odniesienia 

W osi odniesienia dodano nowe ustawienie jej długości.  

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Płaszczyzna >> Oś odniesienia 

3.2.19 ★Nowe polecenie Kopia zewnętrznej geometrii 

Kopia zewnętrznej geometrii jest ważnym narzędziem do projektowania, które może być użyte do 

przekształcenia wzorca projektowego na inny. Użytkownik może skopiować geometrię odniesienia, aby 

przekazać informacje i zachować powiązania pomiędzy modelami przy użyciu tego narzędzia.  
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1) Obsługuje odniesienia do obiektów geometrycznych części zewnętrznych takich jak punkty: punkty, 

linie, krawędzie, szkice, ściany, obiekty, osie odniesienia, płaszczyzny odniesienia, płaszczyzny układu. 

Użytkownik może także zlokalizować zewnętrzną geometrie i obiekt docelowy przez domyślny układ 

odniesienia lub wybranie własnego. 

2) Obsługuje odniesienia do obiektów geometrycznych innych komponentów w drzewie złożenia. 

3) Wpieranie odłączania i połączenia obiektu referencyjnego oraz ręcznej i automatycznej aktualizacji. 

4) Podgląd zaznaczenia obiektu odniesienia. 

5) Obsługa odwoływania się do elementu z oznaczeniem czasu.  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Wymiana danych >> Import >> Kopia zewnętrznej geometrii 
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3.2.20 Nowe polecenie Opublikuj zestaw 

Dodano opcję „Opublikuj zestaw” w Kopi zewnętrznej geometrii, w celu pomocy użytkownikowi 

wybrać obiekty geometryczne do opublikowania. Folder „Opublikuj zestaw” zostanie wygenerowany w 

drzewie historii, a element „Opublikuj zestaw” zostanie wymieniony w tym folderze. Użytkownik może 

odnieść opublikowane obiekty geometryczne innych części do bieżącego pliku poprzez polecenie „Kopia 

zewnętrznej geometrii”. Gdy aktualizowany jest oryginalny obiekt, jednocześnie aktualizowane są 

powiązane z nim opublikowane obiekty.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Wymiana danych >> Eksport >> Opublikuj zestaw 

 

3.2.21 Usprawnienia w szyku 

(1)Do polecenia „Szyk cechy/ Szyk geometrii” została dodana opcja „Symetrii”, która umożliwia 

tworzenie geometrii wzoru w określonym kierunku symetrycznie. 

Opcje Status Przykład 
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Symetria 

 
Niezaznaczona 

 

 
Zaznaczona 

 
(2) Dodano nowy typ szyku „Punkt do punktu” w „Szyku cechy/ Szyku geometrii”. Opcja „Elementy 

do przełączenia” obsługuje dodawanie i usuwanie elementów do przełączenia w szyku, zgodnie z 

działaniem funkcji w innych trybach wyświetli ona elementy niewidoczne jako czerwona linia przerywana. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Podstawowy kształt >> Szyk cechy/ Szyk geometrii 
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3.2.22 Sprawdzenie przenikania części 

Sprawdzenie przenikania części pozwala na sprawdzenie zachodzenia części na siebie.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Badaj >> Sprawdź model >> Sprawdzenie przenikania części 

 

3.2.23 Kopiowanie krawędzi 

Polecenie „Kopiuj” obsługuje kopiowanie wielu elementów, w tym kształtów, powierzchni, szkiców, 

płaszczyzn odniesienia, krzywych, punktów, tekstu itp. Kopiowanie krawędzi jest teraz obsługiwane w 

Zw3d 2023. 

Kopiowanie może odbywać się przy pomocy polecenia „Kopiuj” a także poprzez użycie skrótu 

klawiszowego Ctrl+C/Ctrl+V. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowa Edycja >> Kopiuj 

 

3.2.24 Wskazówki na temat tworzenia wymiarów i tolerancji 

Podczas tworzenia na przykład zaokrąglenia lub fazy, należy mieć na uwadze, aby wymiar był 

dziesięciokrotnie większy niż wartość przyjętej tolerancji w modelu. W przypadku, gdy wartość jest 

mniejsza niż dziesięciokrotność, użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat w Danych wyjściowych. 
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3.2.25 Nowa opcja Uproszczona wytłoczka 

Użyj polecenia „Uproszczona wytłoczka” w celu wyodrębnienia skrajnych powierzchni modelu i 

skopiowania ich do bieżącego pliku. Polecenie obsługuje wyodrębnienie z kształtów z części zewnętrznej 

lub lokalnej. 

• Wspiera wyodrębnianie uproszczonych wytłoczek na podstawie szybkiego podglądu. 

 

• Obsługuje ignorowanie małych komponentów o określonym rozmiarze. 

• Wspiera usuwanie wewnętrznych pętli. 

• Obsługuje tworzenie wspólnej kopi elementu, z automatyczną lub ręczną aktualizacją. 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Wymiana danych >> Import >> Uproszczona wytłoczka 

 

3.3 Swobodne formowanie 

3.3.1 ★Ulepszenia funkcji Połącz ścianę 

Dodano czwartą metodę ciągłości „Wpływ krzywych” w Początkowych i końcowych wiązaniach w 

funkcji Połącz ścianę. Więzy brzegowe „Wpływ krzywych” realizują ciągłość G3, co oznacza, ze dwie ściany 

mają wspólne krawędzie.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Swobodne formowanie >> Podstawowe ściany >> Połącz ścianę >> 

Początkowe wiązanie>> Ciągłość >> Wpływ krzywych 

 

3.3.2 Usprawnienia w funkcji Rozszerz kształt 

Dodano nową funkcję „Ortogonalnie” w Rozszerzeniu krawędzi. Dzięki tej metodzie granica i 

przedłużona krawędź będą do siebie prostopadłe. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Swobodne formowanie >> Edycja ściany>> Rozszerz kształt 



 

115 

 

3.3.3 Nowe polecenie Rozłącz elementy jako nowe U/V w Siatce krzywej 

Dodano opcję „Rozłącz elementy jako nowe U/V” w poleceniu Siatka krzywej w Zw3D 2023. Gdy jest 

ona zaznaczona, wszystkie krzywe U mogą być wprowadzone za jednym razem, jak pokazano na rysunku 

po lewej stronie. System automatycznie zidentyfikuje rozłączone krzywe i potraktuje je jako nowe krzywe 

U dodają do listy krzywych. Gdy opcja ta jest odznaczona, użytkownik może wybrać wiele krzywych 

rozłączony w jednym czasie, następnie pojawi się komunikat o błędzie, jak pokazano na rysunku po prawej 

stronie. Zastosowanie funkcji w przypadku krzywych V wygląda tak samo.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Swobodne formowanie >> Podstawowa ściana >> Siatka krzywej  

 

3.4 Projekt Szkicu 3D 

3.4.1 ★Ulepszenia w helisie spiralnej 

Helisa spiralna w Szkicu 3D wspiera tworzenie linii spiralnych o zmiennym promieniu i odległości. 

Jako zmienne można wprowadzić dwa dowolne elementy: obrót, skok i długość. 

Stały promień 
Liniowy zmienny 

promień 

 Promień opisany 

funkcją 3 stopnia 
Niestandardowy promień 
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Skok liniowy Niestandardowy skok Zmienny promień i 

skok 

Zmienne krzywe 

   
 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Szkic 3D >> Krzywa >> Spiralna helisa 

Środowisko szkic 3D >> Szkic >> Krzywa >> Spiralna helisa 

 

3.4.2 Nowa opcja Zachowaj oryginalną krzywą w poleceniu Konwertuj na łuki/ 
linie 

W Szkicu 3D/ Szkicu dodano opcję Zachowaj oryginalną krzywą podczas używania polecenia 

Konwertuj na łuki/ linie. Kiedy krzywa splajnu jest przekształcana na łuk/ linię, użytkownik może wybrać 

czy zachować oryginalną krzywą. Domyślnie opcja jest odznaczona.  

 

➔ Gdzie to jest 

Szkic 3D/ Środowisko szkic >> Edycja krzywej >> Konwertuj na łuki/ linie 
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3.4.3 Nowe polecenie Zawiń krzywą na rozwijalną ścianę 

Dodano nowe polecenie Zawiń krzywą na rozwijalną ścianę w funkcji Zawiń na ścianie. Umożliwia 

odwzorowanie profilu Szkicu na rozwijalnej powierzchni w równej długości. Gdy opcja Przytnij do granicy 

jest zaznaczona, użytkownik może przyciąć krzywe zawijania, które przekraczają zakres ściany.  

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Szkic 3D >> Krzywe >> Zawiń na ścianie  

 

3.4.4  Usprawnienia w Pokaż maksymalny promień 

W środowisku części, użytkownik często potrzebuje sprawdzić maksymalny promień krzywych. W 

Zw3D 2023 została dodana funkcja „Pokaż maksymalny promień”. 

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Zaznacz krzywą >> Prawy przycisk myszy>> Pokaż maksymalny promień 
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3.5 Historia modelowania 

3.5.1 Zmiany poleceniu modyfikuj tolerancję 

Polecenie Modyfikuj tolerancję zostało zmienione na polecenie z własnym oknem. Użytkownik 

poprzez filtracje może wybrać odpowiednią listę cech i zmienić jej bieżącą tolerancję.  

 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Drzewo historii >> Prawy przycisk myszy >> Modyfikuj tolerancję 

 

3.5.2 ★ Szyk cechy 

(1) W funkcji Zmiennego szyku w operacji Szyk cechy zmieniono nazwę Typu Lista parametrów na 

Lista parametrów przyrostowych, oraz Tabela parametrów na Tabela parametrów przyrostowych, 

a także dodano nowy typ Tabela parametrów przykładów.  

 

 

Tabela parametrów przykładów umożliwia bezpośrednie definiowanie wszystkich parametrów 

każdej cechy. 
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(2) Funkcja Szyku cechy obsługuje wybór Szkicu, przy użyciu którego użytkownik może definiować 

jego elementy. 

(3) Obsługa zmiany parametrów wymiaru w szkicu, gdy użytkownik wybierze jakąś zmienną 

parametru z tabeli parametrów, odpowiadający jej wymiar podświetli się na żółto.  

 

 

(4) Wsparcie dla wyświetlania zmodyfikowanego wymiaru w szkicu. 

  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt/Swobodne formowanie /Szkic 3D /Konstrukcje spawane >> 

Podstawowa edycja >> Szyk cechy 
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3.5.3 Ulepszenia w drzewie historii 

Gdy zaznaczymy myszą cechę na modelu, automatycznie zostanie ona odnaleziona w drzewie historii, 

podświetlona, a także rozwinięta jeśli znajduje się w folderze. 

 

 

 

3.5.4 ★ Ulepszenia w Operacjach zdefiniowanych przez użytkownika 

3.5.4.1 Operacje zdefiniowane przez użytkownika wspierają listy 

Jeżeli użytkownik używa „Listy” w jakiejś operacji, to po do daniu do Operacji zdefiniowanych przez 

użytkownik, będzie możliwy wybór elementów „Listy” zgodny z elementami zawartymi w danym 

poleceniu. Każdy element tej Listy jest niezależnym poleceniem, wiec może być konfigurowany niezależnie. 

Jak widać na poniższym rysunku, polecenie zaokrąglenia zawiera listę zaokrągleń. 
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Wartości zaokrągleń z tej listy mogą być niezależnie zmieniane podczas wstawiania funkcji z Operacji 

zdefiniowanych przez użytkownika. 

 

3.5.4.2 Operacje zdefiniowane przez użytkownika zawierają więcej poleceń 

Operacje zdefiniowane przez użytkownika mogą zawierać polecenia takie jak: Wewnętrzny Szkic, 

Płaszczyzna układu, Oś odniesienia, Pochylenie, Po profilach, Żebro, Żebro rozgałęzione, Rowek, Siatka 

krzywej, Wyciągnięcie, Przetłoczenie otwarte, Kieszeń, Szyk cechy i Szyk geometrii oraz inne.  

 

3.5.4.3 Operacje zdefiniowane przez użytkownika wspierają dodawanie kolorów 

Dodano „Dostosowany kolor” w poleceniu Operacji zdefiniowanych przez użytkownika, które służą 

do generowania koloru funkcji.  
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3.5.4.4 Operacje zdefiniowane przez użytkownika mogą być wykorzystane w szyku 

cechy lub lustrze cechy. 

Polecenie Szyk cechy wspiera Operacje zdefiniowane przez użytkownika jak dane wejściowe.  

 

Polecenie Lustro cechy wspiera Operacje zdefiniowane przez użytkownika jak dane wejściowe.  

 

 

3.5.4.5 Usprawnienia w bazowaniu Operacji zdefiniowanych przez użytkownika 

Podczas tworzenia Przetłoczenia, użytkownik lokalizuje wgłębienie przy użyciu więzów a następnie 

generuje operację w Operacjach zdefiniowanych przez użytkownika. Podczas wstawania zdefiniowanych 

wcześniej operacji, użytkownik musiał wybrać wiele opcji.  

Polecenie zostało usprawnione i uproszczone.  
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3.5.4.6 Nowe edytowalne wyrażenia użytkownika 

Dodano „Wyrażenia edytowalne przez użytkownika” w Operacjach zdefiniowanych przez 

użytkownika aby uprościć definiowanie położenia operacji. Gdy użytkownik zdefiniuje odniesienie, system 

wyświetli listę odniesień w wyrażeniach odniesień w Zakładce Wyrażenia. Odniesienia wymagające 

modyfikacji, użytkownik może usuwać lub dodawać.  

Funkcja „Udostępnij dane wyjściowe” została dodana w celu udostępniania płaszczyzn np. gdy szkice 

mają takie same płaszczyzny, można połączyć je w jedną płaszczyznę.  

  

Jeśli włączymy opcję „Udostępnij dane wejściowe”, liczba pól odpowiadających za definiowanie 

położenia zmaleje. Jak widać na rysunku do definicji wystarczy jeden szkic.  
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Jeśli Udostępnienia danych wejściowych nie zostanie włączone, każdy szkic będzie mieć własną 

płaszczyznę.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Wstaw >>Cechy>> Operacje zdefiniowanie przez użytkownika >> Kreator 

operacji zdefiniowanej przez użytkownika 

 

3.6 Projektowanie arkuszy blach 

3.6.1 ★Nowa operacja Zagięcie przez obrót 

W celu przyspieszenia projektowania detali wykonywanych jako kołnierz obrotowy, dodano funkcję 

„Zagięcie przez obrót” w Zw3D 2023, która pozwala na wygodniejszą pracę z arkuszami blach.  

Polecenie to obsługuje wybieranie profilu otwartego jak i zamkniętego. Wybrany profil utworzy 

blachę poprzez jej obrót. Użytkownik może ustawić kąt obrotu, grubość, promień gięcia oraz współczynnik 

K blachy. Oprócz tego wszystkie te parametry umożliwiają odczyt wartości atrybutów blachy.  
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Otwarty profil 

 

Zamknięty profil 

➔ Gdzie to jest 
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Środowisko części >> Arkusz blachy >> Baza >> Zagięcie przez obrót 

 

3.6.2 ★ Ulepszenia w Odgięciu po profilach 

Odgięcie po profilach obsługuje nie- równoległe profile. Co więcej, obsługuje on krawędzie brył i 

niektórych mniej skomplikowanych krzywych, w tym łuków, krzywych splajn i krzywych z równań (2D i 3D. 

W celu lepszego modelowania części końcowych po spawaniu, obsługiwane są także odgięcia: Spłaszczone 

po profilach i Odgięcia po profilach. 
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Zmiany Główne ulepszenia  Przypadek 

Nie równoległe 

profile 

Wpieranie konstrukcji na podstawie 

profili nie równoległych do siebie 

 

Skompilowany 

odgięcie po łuku 

Wspieranie złożonych krzywych np. 

splajn jako profile blach 

 

Wyciągnięcie po 

łuku zamkniętym 

Wspieranie wyciągania blach po łukach 

zamkniętych 

 
➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Kołnierz >> Odgięcie po profilach 

 

3.6.3 Ulepszenia Przetłoczenia 

Polecenie Przetłoczenie obsługuje definiowanie strony materiału i odwracania kierunku kołnierza. 

Polecenie obsługuje przypadki nie stycznego szkicu, granicy poprzecznej oraz zginania poprzecznego, 

ponadto użytkownik może definiować zaokrąglenie ściany bocznej.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Formularz >> Przetłoczenie 

 

3.6.4 Ulepszenia przetłoczenia z otworem 

Polecenie przetłoczenia z otworem obsługuje definiowanie strony materiału i odwracania kierunku 

odgięcia. Polecenie obsługuje także przypadki nie stycznego szkicu, granicy poprzecznej oraz zginania 

poprzecznego, ponadto użytkownik może definiować zaokrąglenie ściany bocznej. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Formularz >> Przetłoczenie 

 

3.6.5 Zmiany w Zegnij wzdłuż linii 

Polecenie Zegnij wzdłuż linii obsługuje składanie blach z wgłębieniem. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Kołnierz >> Zegnij wzdłuż linii 

 

3.6.6 Usprawnienia w Widok rozkroju 

Polecenie widok rozkroju obsługuje ignorowanie krawędzi stycznych z płaskich szyków. 
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Zagięcie >> Widok rozkroju 

 

3.6.7 ★Nowe polecenie tworzenia podwójnie zagiętych kołnierzy 

Potrzeba dwóch operacji składania do konstrukcji kołnierza na kilku krawędziach w celu stworzenia 

odpowiedniego kształtu. Potrzeba także model dwukrotnie rozłożyć przed złożeniem. Tego typu kołnierze 

nazywane są podwójnie zagięte. Oprócz wspomagania konstrukcji kołnierza tego typu pomaga także w 

jego rozkładzie.  

Operacje te obsługują tylko polecenia: Pełne odgięcie, Częściowe odgięcie i Odgięcie brzegu, reszta 

operacji nie jest wspierana w podwójnie zgiętych kołnierzach.  

 

➔ Gdzie to jest 
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Środowisko części >> Arkusze blachy >> Kołnierz >> Pełne odgięcie /Częściowe odgięcie/ Odgięcie 

brzegu 

 

3.6.8 Automatyczne dodanie atrybutu spłaszczenia w historii 

Aby ułatwić pobieranie danych profilu wymiaru produktu po rozłożeniu, czyli długości, szerokości i 

wysokości dodano w Zw3D 2023 automatyczne doda płaskie elementy takie jak: Płaska bryła oraz szkic 

rozpłaszczania. Użytkownik może modyfikować ich status według własnych potrzeb.  

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Menadżer >> Arkusz blachy >> Widok rozkroju 

 

3.6.9  Nowe zmienne w arkuszu blachy 

Dodano cztery nowe zmienne w arkuszu blachy: part_SMT_Length, part_SMT_Width, 

part_SMT_Thickness i part_SMT_Kfactor. 
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➔ Gdzie to jest 

Część /Szkic/Rysunek 2D >> Narzędzia >> Przeglądaj zmienne 

 

3.6.10 Nowe polecenie Krzywe na arkuszu blachy podczas 
Zaginania/ Rozkładania 

Jeśli krzywe umieszczone są na płaskiej powierzchni arkusza blachy, to podczas zaginania będą 

składane razem z blachą, oczywiście jeśli użytkownik wybierze je w opcjach: Krzywe na arkuszu blachy. 

Tak samo wygląda rozłożenie arkusza z krzywymi, tak jak pokazano na rysunku poniżej.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Zgięcie >> Zagnij/ Rozłóż 

 

3.6.11 Zaginanie kosmetycznego szkicu na arkuszach blach 

Gdy płaszczyzna Szkicu znajduje się na ścianie Arkusza blachy, szkic kosmetyczny będzie 

automatycznie zginany/ rozkładany, w celu zapewnienia utrzymania położenia go na ścianie arkusza 

blachy. 

    

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowy kształt >> Kosmetyczny szkic 

 

3.6.12 Usprawnienia odgięć w arkuszach blach 

3.6.12.1 Wspieranie szyku cechy/ lustra cechy w operacji Kołnierz z profilem 

W Zw3D 2023 operacja „Kołnierz z profilem” wspiera szyk cechy i lustro cechy, w poprzednich 

wersjach Zw3D takie wsparcie miały: Pełne odgięcie, Częściowe odgięcie i Kołnierz z profilem.  

Kołnierz z profilem obsługuje szyk cechy podczas projektowania arkusza blachy. 
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Kołnierz z profilem obsługuje lustro cechy podczas projektowania arkusza blachy. 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Kształt >> Podstawowy kształt >> Szyk cechy/ Lustro cechy 

 

3.6.12.2 Odsunięcie wspiera wartości ujemne 

Podczas tworzenia kołnierza, użytkownik może wprowadzić wartości ujemne w odsunięciu, gdy 

wybierze jako Pozycję „Odsunięcie”. 
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3.6.12.3 Nowa funkcja Odliczanie gięcia 

Podczas projektowania arkusza blach istnieje potrzeba zaginania blach poprzez użycie współczynnika 

K o typie: Odliczanie gięcia, która pozwala na odpowiednie obliczanie długości arkusza po rozłożeniu. W 

wersji Zw3d 2023 dodano nowy typ definicji współczynnik K: Odliczanie gięcia.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Kołnierz 

 

3.6.13 Usprawnienia w Wyciągnięcie zakładki i Wyciągnięcia 
odgięcia 

Wprowadzenie profili w „Wyciągnięcie zakładki” i „Wyciągnięcie odgięcia” zostało ulepszone, 

wspiera wybór ściany jak wewnętrznej płaszczyzny Szkicu.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Base >> Wyciągnięcie zakładki/ Wyciągnięcie odgięcia 

 

3.6.14 Usprawnienia Stempla 

W metodzie „Stempel z pliku” dodano opcję Wiązania w typie położenia. Domyślnie stempel jest 

lokalizowany na początku układu współrzędnych. Dzięki opcji Wiązania użytkownik może wybrać dowolny 

punkt, aby wyznaczyć pozycję stempla, a następnie dodać odpowiednie Wiązania w celu ustalenia 

dokładniej jego pozycji.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Arkusz blachy >> Formularz >> Stempel 

 

3.6.15 Współczynnik K obsługuje większy zakres parametru 

Współczynnik K obsługuje wartości mniejsze od 0 lub większe od 1, podczas projektowania Arkusza.  
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➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Właściwości >> Właściwości arkusza blachy 

 

3.7 Projektowanie Konstrukcji spawanych 

3.7.1 Usprawnienia w Konstrukcjach spawanych 

Konstrukcje spawane zostały zoptymalizowane w celu dostosowania ich do potrzeb inżynierów i 

klientów poprzez dodanie nowych funkcjonalności. 

3.7.1.1 Wsparcie wyświetlania spoin 
Spoiny pachwinowe, spoiny czołowe, spoiny otworowe i spoiny punktowe umożliwiają tworzenie i 

wyświetlanie spoin pełnych, jak pokazano poniżej: 

W opcji Przekrój poprzeczny, użytkownik może wybrać opcję Bryła w Typ Geometrii i utworzyć spoinę 

bryłową. 

 

 

Typ bryłowy w spoinie pachwinowej: 
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Typ bryłowy w spoinie czołowej: 

 

Typ bryłowy w spoinie otworowej: 

 

Typ bryłowy w zgrzewaniu punktowym: 

 

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Konstrukcje spawane >> Płaszczyzna >> Spoina pachwinowa, Spoina czołowa, 

Spoina otworowa, Zgrzewanie punktowe 
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3.7.1.2 Poprawa kształtu spoiny 
Zw3D 2023 wspiera tworzenie wypukłego, wklęsłego i płaskiego obrysu spoiny w celu 

wygenerowania spoiny z bardziej rzeczywistej.  

Wypukły obrys spoiny: 

 

Wklęsły obrys spoiny: 

 

Wypukłość typu V w spoinie czołowej: 
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Wklęsła spoina typu V w spoinie czołowej: 

 

   

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Konstrukcje spawane >> Płaszczyzna >> Spoina pachwinowa/ Spoina 

czołowa/ Spoina otworowa/ Zgrzewanie punktowe 
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3.7.1.3 Usprawnienia spoiny pachwinowej 
Został zoptymalizowany sposób tworzenia spoiny pachwinowej, aby dostosować ja do większej 

liczby zastosowań. Użytkownik może wprowadzić grubość spoiny, aby utworzyć spoinę pachwinową 

jak pokazana na poniższym rysunku: 

  

➔ Gdzie to jest 

Środowisko części >> Konstrukcje spawane >> Płaszczyzna >> Spoina pachwinowa 

 

3.7.2 Nowa spoina pachwinowa 

Za pomocą funkcji Spoina pachwinowa użytkownik może zdefiniować spoinę na podstawie dwóch 

grup powierzchni odniesienia. Może również określić przekrój poprzeczny utworzonej spoiny, odsunięcie 

i odwrócenie, przerywany, symbol uzupełniający, oraz PMI poprzez modyfikację parametrów w różnych 

załamaniach. 
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➔ Gdzie to jest 

Konstrukcje spawane >> Spoina pachwinowa 

 

3.7.3 Nowa funkcja Spoina czołowa 

Nowa funkcja Spoina czołowa umożliwia użytkownikowi definiowanie spoiny na podstawie dwóch 

grup powiązanych krawędzi. Wspierane są dwa typy Rowka: V i I oraz przygotowanie krawędzi do 

połączenia.  

Użytkownik może również określić Przekrój poprzeczny, Odsunięcie, Przerywanie spoiny, Symbol 

uzupełniający, PMI utworzonej konstrukcji spawanej, modyfikując parametry w poleceniach.  
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➔ Gdzie to jest 

Konstrukcje spawane >> Spoina czołowa 

 

3.7.4 Nowa funkcja Spoina otworowa 

Funkcja Spoina otworowa oferuje dwa typy metod odniesienia w celu wygenerowania spoiny. W 

przypadku obu metod użytkownik musi wybrać ściany bazowe i górne ściany. W pierwszej metodzie 

użytkownik może wybrać Strona ścian jako Typ, a następnie granica spoiny zostanie określona na 

podstawie wybranych ścian.  W przypadku drugiej metody użytkownik wybiera Krawędzie jako Typ, 

następnie odpowiednie krawędzie w celu stworzenia spoiny. 

Użytkownik może również określić przekrój tworzonej konstrukcji spawanej, symbol uzupełniający, 

PMI poprzez modyfikacje parametrów w poleceniu 
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➔ Gdzie to jest 

Konstrukcje spawane >> Spoina otworowa 

 

3.7.5 Nowa funkcja Zgrzewanie punktowe 

Poprzez użycie funkcji Zgrzewania punktowego użytkownik może zdefiniować zgrzew punktowy na 

podstawie wybranych punktów. Może również określić przekrój poprzeczny, symbol uzupełniający oraz 

PMI poprzez modyfikacje wartości parametrów w poleceniu.  

 

➔ Gdzie to jest 

Konstrukcje spawane >> Zgrzewanie punktowe 
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3.8 Projektowanie złożeń 

3.8.1 Usprawnienie operacji złożeń 

Podczas używania operacji złożeń, po zaznaczeniu opcji “Rzutuj operację do komponentów”, 

operacja złożenia zostaje symultanicznie wykonana również w odpowiedniej części/podczęści złożenia. 

Przypadek: Dodajemy operację “Otwór złożenia”. 

 

Operacja “Otwór złożenia” może dodać operację otworu do odpowiedniej części/podczęści po 

zaznaczeniu opcji “Rzutuj operację do komponentów”. Taka rzutowana operacja nie może być edytowana 

oddzielnie w części (tylko z poziomu złożenia). 

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Podstawowa edycja >> Przytnij/Otwór/Zaokrąglenie/Faza 
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3.8.2 ★Nowe Inteligentne Połączenia 

Operacja Inteligentnych Połączeń może znacznie zwiększyć efektywność wstawiania standardowych 

części. Operacja ta zawiera: 

• Automatyczne wyszukiwanie otworów, do których mają być wstawione części standardowe, 

na podstawie wybranej ściany. 

• Automatyczne sugestie typu standardowych części na podstawie rozmiaru i głębokości 

otworu. 

• Wstawianie uszczelek lub nakrętek, które są dopasowane do śrub, w tej samej operacji. 

• Automatyczne wstawianie wiązań pomiędzy komponentami. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia  >> Komponent >> Inteligentne Połączenia 

 

3.8.3 Ulepszenia wiązań w złożeniu 

3.8.3.1 Dopasowanie kolejności wiązań w złożeniu 
W trybie rozdzielonym w menadżerze złożeń użytkownik może bezpośrednio złapać wiązanie w 

drzewku  i zmienić kolejność względem innych wiązań. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia  >> Menadżer złożeń >> Węzeł złożenia >> Wiązania 

 

3.8.3.2 Ulepszenie wiązania koncentryczności 
Dodaliśmy możliwość Zablokowania/Odblokowania obrotu do menu rozwijalnego dla wiązania 

koncentrycznego, więc użytkownik może szybko zmienić ustawienia bez otwierania operacji. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia  >> Menadżer złożeń >> Menu kontekstowe >> Obrót zablokuj/odblokuj 

3.8.4 Uproszczona wytłoczka 

3.8.4.1 Możliwość kontrolowania czułości 
Dodaliśmy opcję czułości do bardziej precyzyjnego wyświetlania elementów. Zakres czułości 

został podzielony na 10 stopni. Im większy stopień, tym więcej detali będzie wyświetlanych.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Wymiana danych >> Uproszczona wytłoczka 

3.8.5 ★Nowa powłoka 

Operacja powłoki jest wykorzystywana w złożeniach. Komponenty umieszczone w trybie powłoki nie 

będą brane pod uwagę przy badaniu takich właściwości jak ilość, geometria i eksport do tabeli BOM. Rzuty 

elementów powłokowych w dokumentacji 2D mogą być włączane i wyłączane. 

      Główna funkcja została dodana do przypadków: 

1. Kiedy użytkownik wstawia lub tworzy nową część w złożeniu, może wstawić tą część jako Powłokę.  

      

2. Po zaznaczeniu komponentu na drzewku złożenia, można wybrać opcję „Zamień na Powłokę” z 

menu pod prawym przyciskiem myszy. 
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3. Domyślna przezroczystość części powłokowej jest ustawiona na 50% i kolor szary (R:160, G:160, 

B:160). Użytkownik może zmienić kolor w konfiguracji. 

 

4. Na elementach powłokowych można wykonywać wszystkie operacje złożeń, takie jak: edycja, 

dodawanie wiązań, szyki, lustra, przemieszczenia, obroty. 

5. Podczas tworzenia dokumentacji 2D, domyślnie elementy powłokowe nie będą wyświetlane. Po 

włączeniu ich wyświetlania, będą generowane przy pomocy krzywych podwójnie kropkowanych(linia, 

dwie kropki), a jej kolor i grubość będzie dostosowana do właściwości widoku.  
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6. Przy tworzeniu tabeli BOM 3D i tej w dokumentacji 2D, informacja o elementach powłokowych 

nie będzie wyświetlana. 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Komponent >> Wstaw 

 



 

153 

 

3.8.6 Ulepszona operacja Lustra w złożeniach 

W środowisku złożeń, oryginalne opcje Przenieś i Kopiuj w Lustrze zostały ulepszone do Kopiuj i 

Duplikuj do rozwiązywania bardziej skomplikowanych wymagań odbić lustrzanych.  

3.8.6.1 Optymalizacja samo-symetryczności 
Dodaliśmy opcję samo-symetrycznych płaszczyzn, żeby umożliwić użytkownikowi wybór płaszczyzny 

samo-symetrycznej do jednej z głównych względem środka układu współrzędnych (XcYcZc) oraz opcję ich 

wyłączenia dla lustra samego punktu wstawienia części.  

 

3.8.6.2 Optymalizacja lustra podzłożeń 
Podczas tworzenia lustra dla podzłożenia, użytkownik może ustawić kategorię lustra dla kolejnych 

komponentów przez pojedyncze lub wielokrotne zaznaczenie. Użytkownik może bezpośrednio określić 

kategorię stanu lustra dla każdego komponentu poprzez przycisk zaznaczenia pojedynczego komponentu 

w interfejsie operacji lustra. 

Kiedy zaznaczona jest kopia jako kategoria lustra podzłożenia, można również skopiować pod-

komponent w formie lustra. Edycja kategorii lustra pod-komponentu i płaszczyzny samo-symetrii nie jest 

możliwa przez użytkownika. 

Kiedy zaznaczona jest opcja duplikuj jako kategoria lustra podzłożenia, pod-komponent może być 

zaznaczony pojedynczo lub wielokrotnie, a kategoria lustra ustawiona na duplikuj, kopiuj i kasuj. 
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3.8.6.3 Pełna optymalizacja lustra 

Po całkowitym odbiciu komponentów, użytkownik  może zaznaczyć opcję „Skasuj geometrię 

źródłową”, żeby skasować źródłowe komponenty. 

 

3.8.6.4 Ostrzeżenie o kasowaniu pliku źródłowego 
Ostrzeżenie będzie się pojawiało w wyskakującym okienku, gdy użytkownik skasuje operację lustra i 

lustra komponentów źródłowych w przypadku pomyłki.  
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Ostrzeżenie o kasowaniu operacji lustra Ostrzeżenie o kasowaniu pliku źródłowego lustra 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Złożenie >> Podstawowa edycja >> Lustro 

 

3.8.7 Wsparcie dla przemieszczania komponentów w drzewku 

W menadżerze złożeń podczas przemieszczania spakowanych części do folderu złożenia lub na inny 

poziom złożenia, użytkownik może to zrobić bezpośrednio techniką złap/upuść. Jeżeli części nie są 

spakowane, to można zaznaczyć tylko pojedynczy komponent. 

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Menadżer złożeń >> Menu kontekstowe komponentów >> Spakuj >> 

Przenieś 

 

3.8.8 Ulepszone kopiowania komponentów 

W środowisku złożenia, oryginalne wiązania z kopiowanych komponentów do złożenia, mogą zostać 

zatrzymane i użytkownik nie musi ponownie dodawać do nich wiązań.  
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Notatka：Podczas kopiowania komponenty i ich wiązania muszą być kopiowane razem, żeby 

zachować oryginalny związek pomiędzy nimi. Jeżeli zostanie skopiowany tylko jeden  komponent, 

oryginalny związek z wiązaniami nie może zostać zachowany. 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Edycja >> Kopiuj + Wklej 

Środowisko złożenia >> Ctrl C + Ctrl V 

 

3.8.9 Wsparcie kolejności wyników badania przenikania 

Kolejność wyświetlania wyników sprawdzania przenikania może zostać zmieniony przez zmianę 

rozmiaru objętości przez sortowanie węzłów złożenia. Dzięki temu można ustawić priorytet dla dużych 

objętości przenikania części.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Badaj >> Sprawdzanie przenikania 

 

3.8.10  Wsparcie ignorowania wirtualnych komponentów w tabeli BOM 3D 

W niektórych przypadkach może nie potrzebować wirtualnych komponentów podczas eksportu 

tabeli BOM. Dlatego została dodana opcja wykluczania wirtualnych komponentów z tabeli BOM.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Badaj >> 3D BOM 

 

3.8.11  Ulepszony menadżer właściwości złożeń 

Menadżer właściwości wspiera pozyskiwanie właściwości użytkownika z części i wprowadzenia ich 

do menadżera złożeń. 

    

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Menadżer >> Menu kontekstowe >> Menadżer właściwości 

 

3.8.12  Nowa opcja auto aktywacji w operacji Nowy do wstawienia 

Podczas wstawiania nowego komponentu do złożenia, użytkownik może ustawić automatyczną 

aktywację nowego obiektu, lub nie.  
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Automatyczna aktywacja nowego komponentu jest ustawiona domyślnie. Jeżeli opcja będzie 

odznaczona, komponent nie będzie aktywowany podczas wstawiania i użytkownik zostanie w środowisku 

złożenia. 

  

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Komponent >> Nowy do wstawienia 

 

3.8.13  Ulepszenie oznaczeń regeneracji 

Rozróżniliśmy oznaczenia pomiędzy „przebudowa przed złożeniem” i „przebudowa po złożeniu” w 

automatycznej regeneracji złożenia. Użytkownik teraz łatwiej je rozróżni w menadżerze złożeń. 

Oznaczenie przebudowy przed złożeniem będzie miało takie samo oznaczenie jak dawniej, do przebudowy 

po złożeniu zostanie dodane oznaczenie literą R w prawym dolnym rogu. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Menadżer złożeń >> Węzły złożenia >> Menu kontekstowe >> Auto 

przebuduj 

 

3.8.14  Nowa nazwa elementu w drzewku złożenia 

Dodaliśmy ustawienia nazwy konfiguracji komponentu, żeby zadowolić użytkowników, którzy 

potrzebują ustawić nazwę konfiguracji komponentu, jako nazwę komponentu w menadżerze złożeń.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Menadżer złożeń >> Menu kontekstowe 

 

3.8.15 Ulepszenie wiązania odległości 

Wiązanie odległości wspiera ustawianie odległości pomiędzy osią walca i płaszczyzną lub ścianą.  

  

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Wiązania >> Zwykłe wiązanie >> Odległość 
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3.8.16 ★Nowe wiązanie Uniwersalny przegub 

Wiązanie uniwersalnego przegubu może być używany do symulowania złożenia z przegubu ze 

zmienną prędkością (wał poprzeczny) lub stałą prędkością.  Przy użyciu tego wiązania można połączyć do 

4 elementów ze sobą, dwa wałki i dwa punkty. Dwa punkty są opcjonalne w przypadku stałej prędkości. 

Po odznaczeniu punktów, użytkownik może zasymulować składany przegub o stałej prędkości. Dwa 

punkty są wymagana w przypadku zmiennej prędkości, a osie wałków mogę być zaznaczone przy pomocy 

ścian walcowych, okręgów, osi.  

  

Dla przegubu ze zmienną prędkością (wał poprzeczny), zaznaczone elementy do wiązania będą 

wprowadzać interakcję pomiędzy dwoma poprzecznymi wałkami. Po wybraniu, system wygeneruje 

wiązanie uniwersalnego przegubu ze zmienną prędkością pomiędzy dwoma częściami według 

zaznaczonych elementów.  
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Dla przegubu ze stałą prędkością, zaznaczone elementy do wiązania będą połączeniem zawiasowym 

pomiędzy wałem napędowym a przegubem.  Punkty zawiasowe w dwóch częściach są opcjonalne. Po 

wybraniu, system wygeneruje wiązanie przegubu o stałej prędkości pomiędzy dwoma częściami. Jeżeli 

punkty zawiasów są odznaczone, będzie istniał wolny stopień swobody na kierunku wałka w 

odpowiednich częściach, które mogą zostać użyte do zasymulowania składany przegub ze stałą prędkością.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Złożenie >> Wiązania >> Wiązania mechaniczne >> Uniwersalny przegub 

 

3.8.17 ★Nowa operacja wiązania przekładni pasowej 

Użyj nowej operacji „Przekładnia pasowa” do zaprojektowania elementów przekładni. 
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Ta operacja może zostać użyta do: 

1) Tworzenia operacji przekładni pasowej. 

2) Określenia umieszczenia płaszczyzny dla bazy przekładni pasowej. 

3) Ręcznego wprowadzenia średnicy przekładni pasowej. 

4) Dopasowania ułożenia pasa na kołach pasowych. 

5) Zmiany kierunku nawijania na kołach. 

6) Określenia długości pasa i automatycznego dopasowania pozycji kół pasowych. 

7) Wpływania na pozycję pasa i kół ze względu na grubość pasa. 

8) Generowania szkicu przekładni pasowej, który może być użyty do obliczania długości przekładni i jej 

modelowania. 

9) Generowania części przekładni ze szkicu przekładni.  

Szkic przekładni i części przekładni zostaną załadowane pod operacją Przekładnia pasowa. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Złożenie >> Wiązanie >> Przekładnia pasowa 

 

3.8.18 Usprawnienie wstawiania 

3.8.18.1 Nowy do wstawienia 

W środowisku złożenia dodaliśmy możliwość wyboru szablonu części w operacji Nowy do wstawienia. 

Dostępne są dokładnie te same szablony, co przy tworzeniu nowej części z operacji Nowy.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Złożenie >> Komponent >> Nowy do wstawienia 

 

3.8.18.2 Standardowa część z atrybutem kieszeni 

Dodaliśmy opcję Kieszeń do formularza operacji Wstaw w złożeniu. Kiedy opcja kieszeni dla 

standardowej części zostanie dodana po wstawieniu części, operacja kieszeni będzie umieszczona w 

drzewku części, w której jest wycinana (natomiast nie pojawi się żadna połączona operacja kieszeni w 
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złożeniu, więc nie będzie możliwości jej edycji z poziomu złożenia). Dodatkowo została dodana opcja 

umieszczania koloru kieszeni z części, więc użytkownik może zachować ten kolor lub określić własny. 

 

Zwróć uwagę na poniższy obrazek. Kiedy opcja „Kieszeń” jest zaznaczona, połączona operacja 

kieszeni zostanie utworzona w wycinanej części. Notka: Opcji tej można użyć tylko, jeżeli wstawiamy 

komponent do złożenia.  

 

 

Istnieje kilka cech w operacji standardowej części i kieszeni: 

1) Operacja kieszeni jest generowana jako oryginalna część powiązana ze wstawianą częścią. 

2) Kiedy powiązana standardowa część zostanie przeniesiona, połączona operacja kieszeni 

powinna zostać przebudowana. 

3) Kiedy powiązana cześć zostanie skasowana, połączona operacja kieszeni powinna zostać 

skasowana. 

➔ Gdzie to znaleźć 
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Środowisko złożenia >> Złożenie >> Komponent >> Wstaw 

 

3.8.19 Nowy tryb cieniowany dla wyświetlania części poza 
zasięgiem 

Kiedy tryb cieniowany jest wybrany opcji „Wyświetlanie części poza zakresem”, wygaszone elementy 

aktywnej części podczas edycji z poziomu złożenia, będą wyświetlane w trybie cieniowanym.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Konfiguracja >> Wyświetlanie >> Wyświetlanie części poza zakresem >> Cieniowany 

 

3.8.20 ★Nowy silnik w animacji złożenia 

Dodaliśmy Silnik w animacji złożenia w ZW3D 2023. Przy symulacji ruchu silnik wprowadza źródło 

napędu do złożenia. Użytkownik może zdefiniować prędkość i kierunek, a całe złożenie będzie symulowało 

ruch pod obciążeniem. Wprowadziliśmy dwa typy silnika: Silnik obrotowy i Silnik liniowy.  



 

167 

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Animacja >> Dodaj silnik 

 

3.8.21 Ulepszenia szyku/lustra złożenia 

Szyk/lustro złożenia obsługuje powielanie operacji złożenia (takich jak szyk złożenia i lustro złożenia), 

co jest znacznie szybsze niż zaznaczanie elementów jeden po drugim. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Złożenie >> Podstawowa edycja >> Szyk/Lustro 

1 

2 
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3.8.22 Ulepszenia widoku rozstrzelonego 

3.8.22.1 Dodano ulepszenia kroku widoku rozstrzelonego 

Dodaliśmy opcje Przenieś rozstrzelenie, Obróć rozstrzelenie i Promieniowe rozstrzelenie w operacji 

Dodaj krok rozstrzelenia, dla łatwiejszego tworzenia bardziej skomplikowanych przypadków, 

zawierających skomplikowane ścieżki, wyświetlanie ścieżek, czy rozstrzelenie pod-złożeń. Dodatkowo 

dodaliśmy operacje Nagrania punktu obrotu przesunięcia i Dodania ścieżki dla wzbogacenia widoku 

rozstrzelonego. Oprócz tego, dzięki opcji Zaznacz cześć pod-złożenia, można uzyskać różne wyniki 

rozstrzelenia. 

 

⚫ Zaznacz opcję Nagraj punkt obrotu przeniesienia, żeby zapisać bieżący punkt i wykonać kolejne kroki 

w innych kierunkach. Ostatni krok będzie złożony i będzie ciągłą wielokrotną ścieżką rozstrzelenia. 
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⚫ Zaznacz opcję Zaznacz część podzłożenia, żeby rozstrzelić całe pod-złożenie z zaznaczonego obiektu, 

dzięki czemu możemy uzyskać dostęp do pojedynczych części podzłożeń.  
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⚫ Zaznacz opcję Dodaj ścieżki, żeby zapisać ścieżki rozstrzelenia przy pomocy linii i dwóch kropek, 

podczas tworzenia widoku rozstrzelonego. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Widok rozstrzelony >> Dodaj krok rozstrzelenia 
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3.8.22.2 Nowy automatyczny widok rozstrzelony 

Dodaliśmy opcję Automatycznego widoku rozstrzelonego, w celu zwiększenia efektywności 

tworzenia widoku rozstrzelonego, który będzie układał części złożenia w stos. Opcja Rozstrzel części 

podzłożenia i Dodaj ścieżki pomoże tworzyć różne wersje rozstrzelenia. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Widok rozstrzelony >> Auto Rozstrzelenie 

 

3.8.22.3 Nowa opcja Utwórz trasę rozstrzelenia 

Żeby rozwiązać potencjalny problem, w którym użytkownik zapomniał zaznaczyć opcji Nagrania 

ścieżki rozstrzelenia, dodano opcję ręcznego dodania takiej ścieżki, przez określenie punktu początkowego  

i końcowego. 
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⚫ Jeżeli jest zaznaczona opcja Wzdłuż XYZ, utworzone ścieżki będą generowane wzdłuż osi 

ortogonalnych. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Widok rozstrzelony >> Utwórz trasę rozstrzelenia 

 

3.8.22.4 Nowy opcja Auto trasa rozstrzelenia 

Dodaliśmy operację Auto trasa rozstrzelenia, dla ulepszenia efektywności tworzenia ścieżek 

rozstrzelenia. W dodatku, do robienia serii tras rozstrzelenia, funkcja ta umożliwia zrobienie tego poprzez 

wskazanie punktu początku i końca  ścieżki, co umożliwia osiągnięcie różnych rodzajów ścieżek.  

⚫ Trasa może zaznaczać środek modelu. 

⚫ Trasa może zaznaczać początek komponentu. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Widok rozstrzelony >> Auto trasa rozstrzelenia 
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3.8.22.5 Nowa opcja Użyj ponownie widoku rozstrzelonego 

Dodaliśmy funkcję Użyj ponownie widoku rozstrzelonego w celu zwiększenia efektywności pracy z 

wieloma widokami rozstrzelonymi. Kolejny widok rozstrzelony powinien być zrobiony na bieżącym widoku 

rozstrzelonym, co powoduje połączenie aplikacji na kompleksowym widoku rozstrzelonym.  

⚫ Jeżeli opcja Dodaj trasę jest zaznaczona, ponownie użyty widok rozstrzelony będzie posiadał również 

trasy rozstrzelenia.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Widok rozstrzelony >> Użyj ponownie widoku rozstrzelonego 

 

3.8.23 Nowa operacja Pokaż historię operacji 

Dodaliśmy operację Pokaż historię operacji w drzewku złożenia, w miejscu wyświetlania węzłów 

złożenia i części. Jest  przydatne kiedy potrzebujemy zaznaczyć jakąś cechę (np. płaszczyznę) z części, ale 

na dużym złożeniu trudno jest wybrać konkretny element.  Historia złożenia będzie wyświetlana w 

menadżerze złożenia, tak jak drzewko historii części wyświetla się w części. Wyświetlane będą cechy 

odniesienia typu układ współrzędnych, płaszczyzny odniesienia i osie odniesienia. Użytkownik może 

włączyć opcję Pokaż historię operacji poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na Węzłach złożenia i 

pokazanie/ukrycie obiektów odniesienia poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwie 

komponentu w drzewku i wybranie opcji Pokaż/ukryj zewnętrzne odniesienia. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Menadżer >> Węzły złożenia >>Menu kontekstowe >> Pokaż historię 

operacji 

 

3.8.24 Ulepszenie Pakowania 

Dodaliśmy opcję „Nowe foldery jako struktura złożenia” jako typ katalogu w operacji Spakuj. Typ 

folderu wspiera obie opcje; tworzenie ścieżki i zapisywanie plików zgodnie z relacją poziomu złożenia. 

Kiedy spakujemy plik zawierający połączenie z Excel, po zaznaczeniu opcji Zawiera odniesienia plików, 

wtedy plik Excel zostanie odnaleziony i spakowany razem z modelem. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Plik >> Spakuj 
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3.8.25 Nowe Zapisz jako kopia 

Dawna operacja Klonuj została rozbudowana do operacji „zapisz jako kopia”, która umożliwia prostą 

modyfikację nowo utworzonego Komponentu B na podstawie Komponentu A, w sytuacji gdy w strukturze 

złożenia jest wiele podobnych elementów.   

⚫ Odkąd główne złożenie ma ulepszoną operację Klonuj do Zapisz jako kopia, oryginalne okno złożenia 

nie będzie zamykane, dzięki czemu użytkownik będzie mógł porównać oba modele. 

 

Po włączeniu Zapisz jako kopia, wyskoczy okienko z menadżerem zmiany nazwy, gdzie użytkownik 

może dodać etykietę do komponentu w jednym z trzech statusów: zmień stan na zapisz jako kopia, zmień 

do stanu odniesienia i zmień do stanu usunięcia. 

Zmień stan na zapisz jako kopia : Odnosi się do utworzenia pliku kopii w nowej ścieżce. 

Pamiętaj o tym, ze ogólny węzeł złożenia może być tylko w stanie zapisz jako kopia.  

Zmień do stanu odniesienia : Odnosi się do nietworzenia kopii pliku w nowej ścieżce, ale w 

głównym złożeniu kopii źródłowego pliku. 

Zmień do stanu usunięcia : Odnosi się do nietworzenia kopii pliku w nowej ścieżce i przenosi 

plik z kopii złożenia. 

Użyj małego okna  dla podglądu tworzenia kopii głównego złożenia, jak pokazano poniżej: 
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⚫ Jak część została ulepszona z klonuj do Utwórz niezależną kopię, w dodatku umożliwia zrobienie klona. 

Tworzenie niezależnej kopii umożliwia tworzenie wielokrotne niezależne kopie tych samych 

komponentów w tym samym czasie, tak samo jak cofanie operacji.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Plik >> Zapisz jako kopia 

Środowisko złożenia >> Menu kontekstowe głównego złożenia >> Zapisz jako kopia 

Środowisko złożenia >> Menu kontekstowe komponentu >> Utwórz niezależną kopię 
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3.9 Dokumentacja 2D 

3.9.1  Nowy Widok alternatywnego położenia  

Widok alternatywnego położenia bazuje na głównym widoku i służy do przedstawienia komponentu 

w innej konfiguracji. Ogólnie rzec biorąc, możemy użyć widoku alternatywnego położenia, jeżeli istnieją 

inne konfiguracje złożenia. Na jednym głównym widoku, może być umieszczony jeden widok alternatywny 

i nie może być tworzony powtarzalnie.  

Wstaw widok alternatywnego położenia 

Wybierz widok bazowy i jego konfigurację 

 

Utwórz widok alternatywnego położenia 
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Utwórz wielokrotne widoki alternatywnej 

pozycji 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Widok alternatywnego położenia 

 

3.9.2 Nowy Lustro widoku 

Dodaliśmy lustro widoku, więc użytkownik może szybko umieścić widok lustrzany z bieżących 

komponentów. W panelu właściwości widoku, użytkownik może zaznaczyć opcję Lustro widoku i 

natychmiast przekształcić oryginalny widok w widok lustrzany. 

Dokumentacja 2D oryginalnego 

modelu 
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Wybierz główny widok i otwórz 

właściwości, zaznacz Lustro 

widoku 

 

W lustrze widoku dokumentacji 

2D, wymiary są normalnie 

dziedziczone z oryginalnego 

widoku  

 
➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2d >> Właściwości widoku >> Lustro widoku 

 

3.9.3 ★Nowy widok Przycięty 3D 

Jako, że przy dużych złożeniach często trzeba zmniejszyć wyświetlany obszar modelu, skupić się na 

jakimś szczególe lub ograniczyć wyświetlanie do zadanego obszaru, dodaliśmy widok Przycięty 3D, który 

umożliwia te działania i pozwala lepiej kontrolować dokumentację  

3.9.3.1  Przycięty 3D 
Dodaliśmy widok Przycięty 3D do środowiska dokumentacji 2D, który umożliwia ustawienie widoku 

przyciętego 3D bazując na głównym widoku i ograniczenie go przez wybór obszaru. Są 3 metody do 

stworzenia widoku Przyciętego 3D: przekrój w płaszczyźnie, przekrój z plastrem i przekrój z obwiednią  
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Przekrój w płaszczyźnie: użyj płaszczyzny do rozdzielenia przestrzeni rzutu 3D. Wybierz kierunek 

wyświetlania przekroju i wskaż pozycję płaszczyzny przecięcia.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Przekrój z plastrem: użyj dwóch płaszczyzn do rozdzielenia kawałka rzutu 3D. Ustaw kierunek 

pozytywny i negatywny bieżącego widoku oraz wskaż przestrzeń przekroju.  
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Przekrój z obwiednią: użyj sześciu płaszczyzn do wycięcia kawałka modelu 3D. Ustaw kierunek 

pozytywny i negatywny wzdłuż osi X, Y, Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zmiany parametrów przycinania, użytkownik może zobaczyć na podglądzie bieżący model i 

ustawienia parametrów obszaru. Operacje przeniesienia, obrotu, przybliżenia i oddalenia są takie same 

jak trybie modelowania. Oprócz tego, użytkownik może dopasowywać parametr obszaru widoku 

odniesienia przez zaznaczenie na widoku odniesienia.  

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Widok >> Przycięty 3D 

 

3.9.3.2 Zastosuj przycięty widok do określonego widoku 
Użytkownik może szybko ustawić parametr obszaru przyciętego 3D do określonego widoku. Po 

aktywowaniu operacji, wybierz widok bazowy i docelowy widok. Po zatwierdzeniu, widok docelowy 

wygeneruje nowy widok przycięty zgodny z widokiem bazowym regionu 3D.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Warstwy >> Edytuj widok >> Zastosuj przycięty widok 

 

3.9.3.3  Kasowanie widoku Przycięty 3D 
Po zaznaczeniu widoku przyciętego 3D, użytkownik może go usunąć, wybierając odpowiednią opcję 

z menu kontekstowego. Jeżeli użytkownik będzie chciał skasować widok nadrzędny dla widoku 

przyciętego 3D, pokaże się pytanie czy skasować widok podrzędny przycięty 3D. Przy kasowaniu widoku 

podrzędnego, zostanie skasowany tylko ten widok podrzędny.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Menu kontekstowe widoku Przycięty 3D >> Widok  3D >> 

Przycięty 3D >> Kasuj widok przycięty 
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3.9.4 ★Zwiększenie wydajności rzutowania widoków 

Zoptymalizowaliśmy algorytmy i ulepszyliśmy przepływ rysowania widoków w ZW3D 2023. 

Spowodowało to zwiększenie prędkości generowania rysunków, dzięki temu można pracować z większymi 

plikami oraz poczuć większą prędkość pracy przy tworzeniu dokumentacji 2D. 

Poniżej przedstawiamy tabelę przedstawiającą wyniki testów. Średnie zwiększenie prędkości o 45%.  

Rozmiar pliku 101 MB 214 MB 385 MB 494 MB 850 MB 990 MB 2.11 GB 

Stopień zwiększenia 

prędkości 

16.24% 17.85% 15.43% 20.84% 54.81% 95.52% 94.25% 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Rzutowanie 

 

3.9.5 Ulepszenia edytora tekstu 

Osadziliśmy edytor tekstu w każdej funkcji wykorzystującej tekst w ZW3D 2023. Dzięki czemu 

użytkownik może używać bezpośrednio w danej funkcji, bez otwierania dodatkowego okna edytora. 

   

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Rysowanie >> Tekst 

 

3.9.6 Nowe dopasowanie tekstu 

Dodaliśmy menu rozwijalne z Dopasowanie tekstu we właściwościach wymiarów, zawierające opcje: 

domyślnie, wymiar nad linią, i wymiar pod linią. 

Typ Przykład 
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Domyślny 

 

Wymiar 
nad linią 

 

Wymiar 
pod linią 

 
 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Menu kontekstowe tekstu >> Właściwości 

 

3.9.7 Tabela BOM 2D korzysta z filtra właściwości bryły 

W środowisku pojedynczej części, ale z wieloma obiektami, poszczególne obiekty są grupowane przez 

ustawienia znaczników właściwości. Właściwości elementów są filtrowane przez użycie filtra BOM w 

dokumentacji 2D, zatem można generować BOM dla grupy. 

Na pierwszym obrazku widać ustawienie właściwości użytkownika dla brył 2, 4, 6: cuboid=1. 
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Podczas generowania dokumentacji 2D, opcja Pokaż kształt w ustawieniach modelu, powinna być 

zaznaczona, wtedy tabela BOM będzie mogła korzystać z właściwości brył  użytkownika. Jak pokazano na 

obrazku poniżej, filtr używa właściwości “cuboid=1” do połączenia brył 2, 4, 6 do generowania brył.  

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Tabela >>BOM 
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3.9.8 Nowe dziedziczenie PMI 

Podczas tworzenia widoku bazowego i rzutów, nowa metoda dziedzicz PMI do dziedziczenia PMI 

tylko z danego widoku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Widok >> Standard 

 

3.9.9 Nowe wyrównanie z płaszczyzną w Obróć widok 

Dodaliśmy opcję Wyrównaj z płaszczyzną w operacji Obróć widok w ZW3D 2023, dzięki czemu można 

szybko ustawić widok części w dokumentacji 2D do wskazanej ściany.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Edytuj widok >> Obróć widok 

 

3.9.10  Tabele w dokumentacji 2D umożliwiają ustawienie tolerancji grupy 

Tabela otworów w dokumentacji 2D umożliwia ustawienie tolerancji wyświetlania wymiaru dla 

zaznaczonej grupy. Użytkownik może wybrać kilka obiektów za pomocą okna i ustawić dla niech 

wymaganą tolerancję, jak pokazano na obrazku poniżej: 
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Jeżeli zaznaczone oknem dane mają różne ustawienia tolerancji, wtedy operacja będzie wyświetlała 

opcję wielu styli jak na obrazku poniżej: 

 

➔ Gdzie to znaleźć 
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Środowisko dokumentacji 2D >> Kliknięcie w komórkę tabeli >> Pasek narzędziowy komórki >> 

Modyfikuj tolerancję komórki 

 

3.9.11  Rysowanie tabeli umożliwia dodawanie kilku wierszy 

W projektowaniu przemysłowym, tabele są często generowane w dokumentacjach 2D, a 

użytkownicy często mają potrzebę dodawana kolejnych wierszy i kolumn. Dodaliśmy funkcję 

umożliwiającą wstawianie wielu kolumn i wierszy w jednej operacji. Sposób wstawiania jest bardzo 

podobny do tego w Excel. 

            

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Menu kontekstowe tabeli >> Wstaw 

 

3.9.12  Tabela otworów potrafi zaznaczyć również przenikające otwory 

Dodaliśmy opcję Przenikający otwór do Tabeli otworów. Jeżeli ta opcja zostanie zaznaczona, to tabela 

otworów będzie wyświetlała przenikające się otwory na bieżącym modelu. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Tabela >> Tabela otworów 

 

3.9.13  Ulepszenia symbolu wykończenia powierzchni  

3.9.13.1 Konfiguracja symbolu wykończenia powierzchni w dokumentacji 2D 
Dodaliśmy w tej wersji programu konfigurację polepszającą efektywność pracy i zmniejszającą ilość 

błędów z symbolem wykończenia powierzchni. Użytkownik może dodać, zmienić nazwę, i skasować 

konfigurację w panelu symbolu wykończenia powierzchni oraz zapisać często używane symbole jako 

konfigurację. Użytkownik może następnie używać często wybieranych symboli wykończenia powierzchni, 

jako konfiguracji, znacznie przyspieszając pracę i jednocześnie ulepszając jakość wymiarowania. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Wymiary >> Symbol >> Wykończenie powierzchni >> Konfiguracja 

 

3.9.13.2 Operacja symbolu wykończenia powierzchni zapamiętuje zaznaczenie opcji 

Szlifowania 
Kiedy użytkownik dodaje symbole Wykończenia powierzchni, zaznaczona opcja Szlifowania zostanie 

zapamiętana, więc po ponownym wywołaniu operacji, nie trzeba znowu zaznaczać opcji Szlifowania.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Wymiary >> Symbol >> Wykończenie powierzchni >> Szlifowanie 

 

3.9.14  Ulepszenia dodatkowej listy bloków i kodowej listy bloków 

Żeby rozwiązać problemy z pozycjonowaniem, ustawieniami tekstu i granicy, dodaliśmy możliwość 

narysowania w szkicowniku tabelę dodatkowej listy bloków i kodowej listy bloków w ZW3D 2023. 

Użytkownik może użyć funkcji tabel w szkicowniku, zmieniać pozycję tekstu, czcionki, itd. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >>  Menu formatu arkusza >> Tabele użytkownika 
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3.9.15 ★ Nowa grupa właściwości arkusza 

Grupa właściwości arkusza oferuję szybką drogę do zmiany grupy szablonów rysunkowych. Zarówno 

pliki wieloobiektowe, jak i jednoobiektowe są wspierane w tej operacji. Interfejs operacji Grupy 

właściwości arkusza rysunkowego jest podzielona na dwie strony: Arkusze do podmiany i Format arkusza. 

 

3.9.15.1 Strona Arkusze do podmiany 

Strona Arkusze do podmiany jest używana do wyboru szablonów rysunkowych, która mają zostać 

podmienione. Operacja został rozdzielona na dwie sekcje. Górna sekcja jest listą zaznaczonych plików, w 

których użytkownik może wybrać szablony do zmiany. Zaznaczone mogą być zarówno pliki 

wieloobiektowe, jak i pliki jednoobiektowe. W aktualnie otwartych plikach, jeżeli zawierają dokumentację 

2D, zostaną automatycznie dodane do listy i zaznaczone.   

Użytkownik może dodać inne lokalne pliki, które nie zostały otwarte przez przycisk wyboru.  Pole 

wyboru w nagłówku tabeli służy do zaznaczania/odznaczania wszystkich plików z listy. Menu kontekstowe 

listy plików powinno zawierać dwie opcje: usuń i skasuj nieznaczone elementy.  

W dolnym oknie zakładki Arkusze do podmiany jest lista arkuszy ze wszystkimi arkuszami 

rysunkowymi z zaznaczonych plików. Arkusze będą wyświetlane na liście rozwijalnej z nazwą arkusza 

„nazwa obiektu (nazwa arkusza)”. Jeżeli obiekt arkusza zawiera więcej niż jeden arkusz, wszystkie arkusze 

będą wylistowane oddzielnie. Okno jest podzielone na 3 kolumny: Nazwa, Rozmiar arkusza i Plik.  

 

Lista arkuszy umożliwia filtrowanie po rozmiarze arkusza  i wylistowanie wszystkich rozmiarów w 

bieżących arkuszach.  
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3.9.15.2 Strona Format arkusza 

Ustawienia Format arkusza umożliwiają wybór jednego z dwóch formatów źródłowych: Szablon i 

Użytkownika. Użytkownik może zdecydować które właściwości arkusza mają być podmienione poprzez 

zaznaczenie odpowiednich formatów ręcznie.  

W zakładce Format arkusza znalazły się wszystkie podstawowe elementy ustawienia szablonu 

rysunkowego, wliczając w to: Format źródłowy, Tabelka rysunkowa, Lista kodów, Lista dodatkowa, 

Rozmiar arkusza, Użyj granicy, Konfiguracja i Podgląd.  

• Format źródłowy: Definiuje który plik będzie określał standard arkusza rysunkowego. Lista rozwijalna 

jest bieżącym otwartym plikiem Z3DRW. Po kliknięciu ikony folderu, możesz otworzyć inny plik 

Z3DRW. Wprowadzono opcję Brak, co oznacza, że żaden standard nie będzie używany, a użytkownik 

może sam dostosować plik.  

• Rozmiar arkusza: Określa rozmiar arkusza, który można wybrać z listy rozwijalnej.  

• Tabelka rysunkowa: Określa, którą tabelkę przypisać do arkusza. Lista rozwijalna odczyta pierwszą 

tabelkę rysunkową z pliku Z3DRW, jeżeli został wybrany szablon z listy Formatu źródłowego. Tabelkę 

można zmienić, wybierając najpierw opcję <Brak> na liście Formatu źródłowego.  

Ścieżką plików dla tabelek rysunkowych jest \languages\en_US\resource\Templates_Title.Z3 

Użytkownik może wstawić tabelkę, przez zaznaczenie/odznaczenie pola wyboru.  

• Lista kodów: Zachowanie takie samo, jak w przypadku tabelki rysunkowej. 

Ścieżka plików dla tabeli listy kodów to:  \languages\en_US\resource\Templates_Code_List.Z3 

• Lista dodatkowa: Zachowanie takie samo jak w przypadku tabelki rysunkowej. 

Ścieżka plików dla tabeli listy dodatkowej to:  

languages\en_US\resource\Templates_Additional_List.Z3 

• Użyj granicy: Zachowanie jest takie samo jak w przypadku tabelki rysunkowej. Kiedy zaznaczona jest 
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opcja <Brak> na liście formatu źródłowego, pola zaznaczania mogę odczytać zawartość pliku ZDRW. 

• Konfiguracja: Zapisz bieżącą konfigurację,  później możesz ją odczytać w kolejnym przykładzie.  

• Podgląd: Podgląd wyników bieżących ustawień.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Arkusz >> Grupa właściwości arkusza rysunkowego  

 

3.9.16 Nowa operację Pokaż rzutowane płaszczyzny  

Dodaliśmy operację Pokaż rzutowane płaszczyzny w arkuszach rysunkowych, dzięki czemu możliwe 

jest wyświetlenie rzutowanych płaszczyzn i osi  z modelu 3D w środowisku dokumentacji 2D.  Linie z 

rzutowanych płaszczyzn są przedstawione z tymi samymi właściwościami, co linie środkowe (linia 

kropkowana). Użytkownik może zmieniać długość rzutowanej linii przez złapanie i przeciągnięcie.  
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Po zrzutowaniu płaszczyzny, może ona zostać oznaczona przy pomocy menu kontekstowego 

zrzutowanej płaszczyzny. Po oznaczeniu płaszczyzny w widoku, zostanie ona oznaczona również w 

pozostałych widokach automatycznie. Umożliwia to szybkie pokazanie/ukrycie oznaczonych płaszczyzn.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Właściwości widoku >> Ogólne >> Pokaż rzutowane płaszczyzny 

 

3.9.17 Nowa operacja Zachowaj zgubione elementy w adnotacjach  

Dodaliśmy operację Zachowaj zgubione elementy w operacji tabeli Adnotacji w dokumentacji 2D. Jak 

pokazano na obrazku poniżej, kiedy wymiary zostaną zgubione, zostaną oznaczone w tabeli poprzez 

skreślenie.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Tabela >> Adnotacje 

 

3.9.18 Ulepszone zaczepianie wymiarów 

W środowisku dokumentacji 2D, umożliwiono wymiarom zaczepianie o geometrię bez ręcznego 

używania filtrów.   

 

 

3.9.19 Dodanie widoku użytkownika do operacji Obróć widok 

W środowisku dokumentacji 2D, operacja Obróć widok umożliwia wybranie i wstawienie wcześniej 

przygotowanego widoku użytkownika.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Edytuj widok >> Obróć widok 

 

3.9.20 Dodanie opcji Rozstrzel przy wstawianiu bloku 

W środowisku dokumentacji 2D, użytkownik może zaznaczyć opcję Rozstrzel przy wstawianiu bloku, 

dzięki czemu jest on gotowy do edycji.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Wymiary >> Symbol >> Wstaw 
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3.9.21 Wsparcie dla niezależnego otwarcia arkusza rysunkowego  

Dodaliśmy opcję Wsparcie dla niezależnego otwarcia arkusza rysunkowego w celu uzyskania tekstu i 

wymiarów z modelu 3D. Po włączeniu tej opcji w Ustawieniach rysunku, arkusz rysunkowy może zostać 

otwarty i wyświetli wszystkie dane, nawet w sytuacji, gdy nie mamy pliku z odpowiednim modelem 3D.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Narzędzia >> Ustawienia >> Ustawienia rysunku >> Wsparcie dla 

niezależnego otwarcia arkusza rysunkowego 

 

3.9.22 Dodano konfigurację dla spoin 

Dodaliśmy Konfigurację dla zwiększenia efektywności dodawania symboli spoin i zmniejszenia liczby 

popełnianych błędów. Użytkownik może utworzyć, edytować, zmienić nazwę i skasować konfigurację 

spoiny, oraz zapisywać często używane konfiguracje symbolu spoiny. Wymiary spoin mogą być 

konfigurowane.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Wymiary >> Symbol >> Spoina >> Konfiguracja 

 

3.9.23 Nowa opcja Zablokuj pozycję w arkuszu rysunkowym 

Dodaliśmy opcję Zablokuj pozycję, dla utwierdzenia widoku na arkuszu rysunkowym. Po zaznaczeniu 

tej opcji zablokowanego widoku nie będzie można przesunąć.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Menu kontekstowe widoku >> Zablokuj pozycję 
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3.9.24 Ulepszenia Tabeli otworów 

3.9.24.1 Nowe podświetlenie otworu 

W środowisku dokumentacji 2D użytkownik często potrzebuje zwymiarować otwory na częściach 

zawierających ich wiele i dopasować do tabeli. Teraz po wybraniu znacznika otworu, otwór zostanie 

podświetlony, przez co użytkownik łatwo go zlokalizuje w tabeli otworów.  

 

 

3.9.24.2 Nowa opcja Położenie ścian w tabeli otworów 

W środowisku dokumentacji 2D dodaliśmy opcję Położenie ścian, dzięki czemu użytkownik może 

wybrać ścianę z otworami dla której zostanie wygenerowana tabela.  
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3.9.24.3 Nowa opcja Tolerancji w komórce 

W środowisku dokumentacji 2D dodaliśmy opcję Modyfikuj tolerancję komórki, co umożliwia 

użytkownikowi zmianę i definiowanie wartości tolerancji położenia otworu. 

  

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Widoki >> Tabela >> Tabela otworów 

 

3.9.25 Ulepszenie Wyrównania położenia wymiarów 

W środowisku dokumentacji 2D poprawiono operację Wyrównania położenia wymiarów, przez 

dodanie dwóch metod: Widok i Wymiary. Użytkownik może kontrolować odległości pomiędzy wymiarami 

i liniami bazowymi modelu przez pole Odsunięcie, oraz pomiędzy poszczególnymi wymiarami przez pole 

Przyrost.  

W trybie Widok, użytkownik może wyrównać położenie w poziomie, pionie i wyrównać wymiary do 

tej samej osi widoku. W trybie Wymiar użytkownik może ręcznie wybrać wymiary (i ich kolejność).  

Domyślnie odniesienie odsunięcia jest traktowane jako obrys widoku Użytkownik może zmieć opcję 

na Linię bazową, a następnie wybrać linię na widoku, od której będą mierzone wpisane wartości 

odsunięcia wymiarów.   
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko dokumentacji 2D >> Wymiary >> Edytuj wymiar >> Wyrównaj położenie wymiarów 

 

3.10  Projektowanie form 

3.10.1 ★Nowa operacja grawerowania 

Grawerowanie jest powszechną operacją w projektowaniu form. Dodaliśmy operację Grawerowanie, 

żeby umożliwić szybkie wprowadzanie tekstu, jego umieszczanie i inne opcje grawerowania bezpośrednio 

na bryłach form.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko Część/Złożenie >> Formy i tłoczniki >> Projektowanie szczegółów >> Grawerowanie 

 

3.10.2  Ulepszone wypychacze 

Żeby spełnić większą liczbę przypadków, dodaliśmy wypychacz ścięty po obu stronach oraz opcję 

„Limit3” do sterowania ścięciem wypychacza przy pomocy parametrów H i H1.  



 

205 

 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Formy i Tłoczniki >> Biblioteka >> Płaski wypychacz 

 

3.10.3  Nowy odpowietrznik 

Odpowietrznik jest jedną z podstawowych operacji przy projektowaniu form wtryskowych. Operacja 

jest ukierunkowana do wprowadzenia inteligentnej, efektywnej i wygodnej funkcji wylotowej. Obecna 

operacja odpowietrznika wprowadza 3 typy odpowietrzenia: ściana, pojedynczy i kołek.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Formy i tłoczniki >> Projektowanie szczegółów >> Odpowietrznik 

 

3.10.4  Nowy rowek smarny 

Rowek smarny ma duże zastosowanie przy projektowaniu form. Otwarte rowki smarne stosuje się 

zazwyczaj w częściach, które mogą się poruszać względem siebie. Dzięki tej operacji użytkownik może 

szybko dodać predefiniowany rowek smarny i tym samym zwiększyć efektywność pracy. Wprowadzono 6 

typów rowków smarnych: siatka, krzyż, fala, równoległe, pierścień, kula.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Formy i Tłoczniki >> Projektowanie szczegółów >> Rowek smarny 

 

3.10.5  Ulepszenia punktu odniesienia elektrody 

Punkt odniesienia elektrody umożliwia utworzenie lokalnej warstwy.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części/złożenia >> Elektroda >> Narzędzia elektrod >> Punkt odniesienia elektrody 

 

3.11 PMI 

3.11.1  Wstawianie tabeli w PMI 

Ta funkcja jest dokładnie taka sama jak tabela użytkownika i tabela BOM w dokumentacji 2D. Dodano 

do nich funkcje płaszczyzny i obrotu. 
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1) Użytkownik określa nazwę tabeli i ustawia styl tabeli. Po kliknięciu OK, wyświetli się interfejs 

wstawiania tabeli, więc użytkownik może określić położenie wstawianej tabeli oraz wstawić 

płaszczyznę dla tej tabeli. Priorytet dla wyboru płaszczyzny znajduje się w: Płaszczyzna dodana z 

operacji Płaszczyzna >> Płaszczyzny PMI określone w zakładce Widok >> Aktywny widok płaszczyzny.  

2) Wstawiona płaszczyzna jest umieszczona pod aktywnym widokiem i menadżerze widoków PMI. 

Umożliwia to edycję, przedefiniowanie, kasowanie i dopasowanie punktu wstawienia.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> PMI >> Adnotacje >> Tabela użytkownika/BOM 
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3.11.2 Wstawianie bloku w PMI 

Ta operacja jest taka sama jak wstawianie Bloku w szkicowniku i dokumentacji 2D. Dodaliśmy funkcję 

płaszczyzny i obrotu.  

 

1) W środowisku dokumentacji 2D, tabele, adnotacje i wszystkie symbole mogą być wybrane do 

utworzenia bloków, przez operację Dodaj blok.  

2) Blok może być tylko w środowisku dokumentacji 2D, a nowy blok jest zapisywany w  bieżącym 

środowisku arkusza rysunkowego.  

3) Podczas wstawiania operacji Wstaw blok w środowisku części, użytkownik może wybrać odpowiednie 

pliki rysunkowe i wybrać blok do wstawienia. Użytkownik może zakończyć wstawianie bloku do 

środowiska modelowania przez kliknięcie Wstaw po wybraniu punktu wstawienia , płaszczyzny 

wstawienia i kąta obrotu.  

4) Wstawiany blok zostanie umieszczony w bieżącym widoku i menadżerze widoków PMI. Możliwe jest 

również edytowanie, przedefiniowanie, kasowanie i dopasowanie punktu wstawienia.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> PMI >> Adnotacje >> Wstaw 

 

3.12 Projektowanie form 

3.12.1 Ulepszenie projektowania form 

Dopasowaliśmy proces projektowania formy przez wstawienie operacji Wczytaj model przed 

operacją Układ, dzięki temu na pole modelowania wstawia się gotowe modele, a nie same płaszczyzny.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Formy i Tłoczniki >> Produkt 

 

3.12.2 Optymalizacja złożenia form 

3.12.2.1 Tryb dopasowania projektu form 

Formy mogą być projektowane jako dwa typy „Pojedyncza/Wielokrotna” i „Wielkokrotna 

kombinowana”.  

Tryb „Pojedyncza/Wielokrotna” umożliwia wstawienie pojedynczej matrycy i wielokrotnej matrycy 

(łączone matryce są odznaczone).   

Tryb „Wielokrotna kombinowana” umożliwia wstawienie wielokrotnej matrycy kombinowanej. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części >> Formy i Tłoczniki >> Produkt >> Projekt formy 

 

3.12.2.2 ★ Nowa operacja wczytywania drzewka złożenia w formach 

Jeżeli użytkownik będzie chciał, może dostosować dopasowane drzewko złożenia formy, które może 

być wywołane podczas tworzenia projektu formy.  

W operacji Projekt formy dodaliśmy podoperację złożenia formy.  

Szablon konfiguracji złożenia formy można wczytać, wybrać i zapisać. Szablon złożenia formy można 

wybrać ze ścieżki(wybierz plik Z3 dla pliku szablonu wieloobiektowego i wybierz główne złożenie dla pliku 

jednoobiektowego).  Kliknij  , żeby zapisać wybrany szablon lub kliknij  , żeby skasować wybrany 

szablon. Wybierz szablon, z menu rozwijalnego w rubryce Wczytaj, który będzie używany do utworzenia 

projektu formy.  

Szablon można dowolnie modyfikować i zapisać w ścieżce:  

Program Files\ZWSOFT\R2630\ZWMold\MoldAsmTree. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części/złożenia >> Formy i Tłoczniki >> Produkt >> Projekt formy 

 

3.12.2.3 Nowe drzewko złożenia formy 

W projekcie formy, można wczytać wybrany szablon drzewka złożenia przy użyciu operacji Drzewo 

złożenia formy.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Formy i Tłoczniki >> Projektowanie podziału >> Drzewo złożenia formy 

 

3.12.2.4 Nowa operacja przycinania węzłów 

Dodano operację przycinania węzłów w drzewku złożenia produktu.  

Po użyciu operacji Przytnij, system automatycznie doda dwa nowe węzły ścian podziałowych stempla 

i matrycy pod węzłem produktu w drzewku złożenia. Przeniesienie powierzchni podziałowych formy i 

utwierdzenie powierzchni podziałowej formy są odpowiednio połączone z węzłami w formularzu 

Geometria do części. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko złożenia >> Formy i tłoczniki >> Projekt podziału >> Przytnij 
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3.12.3 ★ Ulepszenia przygotówki 

Operacja przygotówki umożliwia dodawanie jej przez określenie odległości od granicy produktu jako: 

Prostopadłościan na stronę i Walec na stronę. 

Zaktualizowaliśmy przycisk operacji przygotówki. Operacja rozpozna rozmiar produktu w obu 

metodach (Prostopadłościan na stronę i Walec na stronę). Po przebudowie modelu, rozmiar przygotówki 

zostanie automatycznie dopasowany.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko część/złożenie >> Formy i Tłoczniki >> Projektowanie podziału >> Przygotówka 

 

3.12.4 ★ Ulepszenie układu 

1)  Układ jednostki i układ ogólny 

Nowa operacja układu zapewnia wygodniejsze działanie.    

Układ jednostki umożliwia ustawienia dla pojedynczego produktu. Użytkownik może swobodnie 

dopasować układ dla formy produktu.  

Układ modelu umożliwia ustawienia układu dla wszystkich jednostek umieszczonych w jednej grupie 

dla szybkiego wypełnienia wszystkich pozycji w układzie.  
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2) Narzędzia układu 

Poprzednie opcje układu były podoperacjami, w bieżącej wersji są narzędziami, które użytkownik 

może szybki wykorzystać na obiektach układu.  

Użytkownik może szybko utworzyć układ dzięki metodzie liczby elementów  i odstępu pomiędzy nimi.  
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3) Przenieś, kasuj, wyśrodkuj 

Dodaliśmy funkcje Przenieś, Skasuj i Wyśrodkuj w bieżącej wersji, dzięki czemu użytkownik może 

edytować układ punkt do punktu. 

Użytkownik może przenieść i skasować produkt. Kiedy układ jest odsunięty od środka układu, 

użytkownik może Wyśrodkować produkt do środka układu współrzędnych.  
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części/złożenia >> Formy i tłoczniki >> Produkt >> Układ 

 

3.12.5 ★Ulepszenia mechanizmu części standardowych  

Typ umieszczenia  

Dodaliśmy typ  rozmieszczenia w operacji Ogólne i domyślny układ współrzędnych umieszczenia 

części. Kiedy tryb umieszczenia włączony jako domyślny układ współrzędnych, wstawia część której układ 

współrzędnych jest taki sam jak główny układ współrzędnych.  

Rodzic 

Użytkownik może dodać wiersz ##PARENT w tabeli konfiguracji części w Excel i wprowadzić nazwę 

węzła w tabeli. Jeżeli istniejący ##PARENT występuje w tabeli konfiguracji części, to ogólna operacja 

wyświetli rodzica w menu rozwijalnym. Po wywołaniu standardowej części, możliwe jest wstawienie węzła 

w części rodzica. Wstawiana część zostanie umieszczona jako podczęść/podzłożenie w zaznaczonym węźle.   
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Odczyt zewnętrznych odniesień 

W tabeli konfiguracji standardowej części, użyj formatu $W=&Aplate: H dla wywołania innej 

zmiennej  innego pliku. Dla przypadku wymienionego wyżej, $W jest zmienną standardowej części, 

&Aplate: H znaczy H zmienna części Aplate. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Środowisko części/złożenia >> Formy i Tłoczniki >> Biblioteka >> Ogólne 
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4 Rurociąg 

4.1 Projektowanie Rurociąg/Kształtek rurowych 

4.1.1 ★ Nowa operacja równoległego trasowania 

W środowisku rurociągów dodaliśmy funkcje równoległego trasowania, żeby ułatwić użytkownikowi 

tworzenie równoległych tras do już istniejących rurociągów. 

⚫ Kierunek równoległy umożliwia ręczny obrót, wprowadzenie wartości kąta i wybór położenia.  

⚫ Dopasowanie położenia umożliwia wyrównanie środka i dopasowanie do muru. Odległość muru 

zawiera górne dopasowanie i dolne dopasowanie.  

⚫ Równoległa odległość umożliwia wybór pomiędzy odległością od środka i od muru.  

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Rurociąg >> Trasa >> Trasowanie równoległe 

Kształtki rurowe >> Trasa >> Trasowanie równoległe 

 

4.1.2 ★ Nowy Wieszak 

W środowisku rurociągu dodaliśmy prostą funkcję wieszaka, do tworzenia wieszaka dla pojedynczej 

rury.  

Notatka: Na razie jest możliwość wstawienia tylko pojedynczego wieszaka.  

⚫ Możliwy jest wybór konfiguracji i podgląd.  

⚫ Możliwy jest wybór płaszczyzny dla wyrównania.  



 

222 

 

⚫ Możliwe jest obrót uchwytem, wprowadzenie kąta i przesunięcie wzdłuż rury.  

⚫ Możliwe jest odwracanie wieszaka. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Rurociąg >> Wieszak >> Wieszak 

Kształtki rurowe >> Wieszak >> Wieszak 

 

4.1.3 Optymalizacja dokumentacji prefabrykatu rurociągu 

Zoptymalizowaliśmy operację dokumentacji 2D prefabrykatu rurociągu, dla lepszego dostosowania 

arkuszy bazujących na różnych wymaganiach klientów.. 

⚫ Dodano dostosowaną liczbę generowanych stron.  

⚫ Odczyt informacji z szablonów takich jak styl wymiarów i widoki.  

⚫ Możliwość ustawienia pozycji widoku na arkuszu. 
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➔ Gdzie to znaleźć 

Rurociąg >> Dokumentacja 2D >> Dokumentacja prefabrykatu 

Kształtki rurowe >> Dokumentacja 2D >> Dokumentacja prefabrykatu 

 

4.1.4 Optymalizacja Tabeli BOM rurociągu 

Zoptymalizowaliśmy tabelę BOM rurociągu, dla rozwiązania problemu informacji statystycznych o 

rurociągach.  

⚫ Statystyki połączeń kołnierzowych.  

⚫ Waga i długość z dokładnością do 0,001. 

⚫ Optymalizacja szablonu. 

 

➔ Gdzie to znaleźć 

Rurociąg >> BOM >> Tabela BOM Rurociągu 

Kształtki rurowe >> BOM >> Tabela BOM Rurociągu  
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5 CAM 

5.1 ★Usprawnienia definicji prędkości obrotowych i posuwu 

W ZW3D 2023 wprowadzono kompleksową innowację w zakresie definicji prędkości obrotowych i 

posuwu:  

⚫ Przeprojektowano interfejs i usunięto zbędne parametry ustawień prędkości obrotowych. 

⚫ Nowa możliwość tworzenia grup parametrów dopasowanych do różnych wariantów strategii 

obróbki. 

⚫ Nowa możliwość konwersji w czasie rzeczywistym prędkości skrawania i prędkości obrotowej. 

⚫ Nowa możliwość konwersji w czasie rzeczywistym posuwu na ząb i posuwu w mm/min. 

 

⚫ Poprawiono wygodę pracy podczas zarządzania prędkościami obrotowymi i posuwem. 

1. W drzewie CAM, podczas przeciągania narzędzia do węzła operacji, operacja automatycznie 

załaduje pierwszą grupę prędkości i posuwu narzędzia. 

2. W operacji można załadować tylko prędkość narzędzia i posuw zastosowane do bieżącej 

operacji. 
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5.2 ★Ogólna aktualizacja biblioteki narzędzi 

Wprowadziliśmy kompleksowe innowacje w bibliotece narzędzi w ZW3D 2023, w tym: 

⚫  Usunięto Obroty/posuwy ze zakładki, obroty oraz posuwy nie istnieją już jako niezależny obiekt. 

 

⚫ Narzędzie nie jest już przechowywane w formacie Z3, ale w formacie tekstowym (plik Excel) i 

sprawia, że parametry narzędzia są bardziej intuicyjne. 
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⚫ W pliku Excel narzędzia są przechowywane w tabelach według typu narzędzia, dzięki czemu 

użytkownik może szybko wyszukać narzędzie. 

⚫ Użytkownik może bezpośrednio otworzyć bibliotekę narzędzi Excel do edycji. Wygodne dla 

użytkownika jest tworzenie i modyfikowanie narzędzia w pliku. 

⚫ Przeprojektowano funkcje interfejsu, aby odczytać bibliotekę narzędzi w ZW3D. Zrestartuj nowy 

interfejs biblioteki narzędzi, Wczytaj wszystko oraz Wczytaj Kształt Narzędzia jako osobne 

polecenia. 
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⚫ Nowy mechanizm sprawdzania zduplikowanych nazw 

Podczas zapisywania narzędzia do biblioteki narzędzi w CAM, jeśli system wykryje, że narzędzie 

o tej samej nazwie już istnieje w CAM, pojawi się komunikat. 

Kliknij przycisk Nadpisz, nadpisze istniejące parametry narzędzia, a następnie kliknij przycisk 

Utwórz, aby utworzyć nowe narzędzie. 

 

 

5.3 ★Nowa wielostanowiskowa stacja robocza 

Dodaliśmy wielostanowiskową obróbkę w ZW3D 2023, aby zaspokoić potrzeby użytkownika w 

zakresie wielostanowiskowej obróbki. Wielostanowiskowa stacja jest  domyślnie wyświetlana w danych 

wyjściowych, domyślnie zminimalizowana. 
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⚫ Funkcja wielostanowiskowa stacja robocza obsługuje wiele baz obróbczych dostosowanych 

przez użytkownika. Format wprowadzonych danych musi spełniać pewne wymagania. Obecnie 

obsługuje wprowadzanie „G+liczba” i „G+liczba+P+liczba”, a litery muszą być pisane wielkimi 

literami. Nie można wprowadzić nieprawidłowego formatu lub kolejności ani innych znaków. 
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⚫ Obsługa dwóch trybów wyjściowych Priorytet stacji i Priorytet operacji. Proszę go używać z 

plikami ZW_subcl.znc. 

Tryb priorytetu stacji: Gdy operacja NC zawiera wiele operacji, baza obróbkowa stacji jest 

wyświetlona. 

Tryb priorytetu operacji: Gdy operacja NC zawiera wiele operacji, baza obróbkowa danej 

operacji jest wyświetlana w kodzie. 

 

Struktury kodu NC w tych dwóch trybach są jak poniżej: 

Tryb priorytetu stacji Tryb priorytetu operacji 



 

230 

 

 
 

 

⚫ Wsparcie generowania podprogramów w kodzie wyjściowym 

Forma struktury podprogramów kodu NC w dwóch trybach wyglądają następująco: 

Podprogramy z priorytetem stacji: Podprogramy z priorytetem operacji: 
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⚫ Formularz wyjściowy z podprogramami 

 

Współrzędne przyrostowe——Program przyrostowy. Wszystkie kolejne współrzędne przy 

użyciu tej opcji są współrzędnymi przyrostowymi w stosunku do poprzedniej pozycji 

Współrzędne absolutne —— Dane wyjściowe z G90, program współrzędnych absolutnych. 

 

5.4 Usprawnienia analizy ścieżki narzędzia 

Oryginalna analiza ścieżka narzędzia została zreformowana w nowej wersji ZW3D, w tym: 

⚫ Nowy UI 
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⚫ Wspiera dwa tryby: wykrywanie kolizji i ocena ścieżki 

Kontrola kolizji: Podczas procesu frezowania sprawdza zachowanie kolizji między narzędziem a 

uchwytem i obrabianym przedmiotem 

Ocena ścieżki: Sprawdź zachowanie między narzędziem a częścią 

 

⚫ Nowa obsługa sprawdzania wielu operacji w tym samym czasie. 
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⚫ Nowo dodana lista wyników sprawdzania zawierająca operację, numer kolizji/zagłębienia, punkt 

początkowy, punkt końcowy, punkt kolizji/zagłębienia, typ kolizji/zagłębienia itp. 

 

 

⚫ Wspiera wyświetlanie kolizji/zagłębienia ścieżki. 
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5.5 ★Nowe narzędzie odniesienia w operacjach 2-osiowych  

Usunęliśmy podtyp „obróbka resztek” w operacji na 2 osiach i dodaliśmy narzędzie odniesienia do 

generowania 2 zgrubnych ścieżek narzędzia w ZW3D 2023. 

⚫ Usunięto podtyp obróbka resztek w operacji. 

 

 

⚫ Dodaj nowe narzędzie odniesienia, które jest używane do generowania 2 zgrubnych ścieżek 

narzędzia. 
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Poniższy rysunek przedstawia operację profilu generującą ścieżkę narzędzia o dwóch grubościach: 
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5.6 ★FMS Wspiera symulacje 5-osiowej obróbki indeksowanej  

FMS obsługuje symulację indeksowanej 5-osiowej obróbki frezowania w ZW3D 2023. Sterowania 

Heidenhain, Siemens, Fanuc CNC i ich wspólne instrukcje frezowania indeksowego znajdują się na 

poniższej liście. 

Sterowanie Heidenhain oraz Fanuc wspiera dwa tryby obrotu, wewnętrzny oraz zewnętrzny jako 

oddzielne funkcje.  

Wewnętrzny obrót: Obrót wokół trzech osi systemu współrzędnych obiektu. Wraz z obrotem obiektu, 

osie układu współrzędnych również obracają się wokół obiektu.  

Zewnętrzny obrót: Obrót wokół trzech osi systemu współrzędnych obiektu. Wraz z obrotem obiektu, 

osie układu współrzędnych pozostają stałe. 

CNC Cel instrukcji FMS wspierana instrukcja frezowania indeksowanego 

Heidenhain 

Włączenie indeksacji 

(XYZ sekwencja w 

zewnętrznym obrocie) 

PLANE SPATIAL SPA30 SPB30 SPC30  

Włączenie indeksacji 

(ZXZ sekwencja w 

wewnętrznym obrocie) 

PLANE EULER EULPR90 EULNU45 EULROT0 

Wyłączenie indeksacji   PLANE RESET 

Siemens 

Włączenie indeksacji 

(XYZ sekwencja w 

wewnętrznym obrocie) 

CYCLE800(1,"",0,57,x1,y1,z1,I,J,K,0,0,0,-1) 

Wyłączenie indeksacji CYCLE800() 

Fanuc 

Włączenie indeksacji 

(ZXZ sekwencja w 

wewnętrznym obrocie) 

G68.2 X50 Y50 Z100 I90 J45 K0 

Włączenie indeksacji 

(XYZ sekwencja w 

zewnętrznym obrocie) 

G68.2 P1 Q123 X50 Y50 Z100 I90 J45 K0 

Kontrola obrotu osi 

narzędzia  

G53.1 
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Wyłączenie indeksacji G69 

 

Poniższy rysunek przedstawia frezowanie indeksowane Fanuc FMS: 

 

 

5.7 ★Pełne wsparcie RTCP w pełnej symulacji maszynowej 

W starej wersji, podczas wykonywania 5-osiowego FMS, użytkownik musiał uruchamiać RTCP ręcznie. 

W ZW3D 2023 FMS obsługuje otwieranie lub zamykanie RTCP za pomocą instrukcji CNC.  

⚫ Usunięto przełącznik RTCP 
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⚫ Wsparcie otwierania lub zamykania RTCP w sterowaniu Heidenhain, Siemens, Fanuc. 

CNC RTCP włączenie RTCP wyłączenie 

Heidenhain G43.4 G49 

Siemens TRAORI TRAFOOF 

Fanuc M128 M129 

 

5.8 FMS Obsługa symulacji frezowana i toczenia 

W ZW3D 2023, FMS wspiera symulację frezowani i toczenia. 

⚫ Dodano frezowanie z toczeniem. 

Dodano frezarko-tokarki: 4x_MillTurn_XYZC_mm, wraz z strukturą głowicy. 
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⚫ Dodano ustawienia głowicy (Tylko dla frezarko-tokarek, pozostałe typy maszyn nie potrzebują 

ustawień) 
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⚫ Wsparcie frezowania z toczeniem w FMS 
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⚫ Układ współrzędnych w danych wyjściowych zmienia kod NC oraz położenia modeli STL 

W poprzedniej wersji ZW3D, przed wejściem do FMS, system odwoływał się do współrzędnych 

globalnych dla danych wyjściowych kodu NC i pliku modelu Stl. W ZW3D 2023 system wyprowadza kod 

NC i plik Stl zgodnie ze współrzędnymi ustawionymi w przestrzeni ścieżki narzędzia. 
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W przypadku kombinacji 5-osiowej obróbki lub frezowania z toczeniem przestrzeń ścieżki narzędzia 

w FSM zostanie ustawiony jako lokalny. Obecnie plik stl części/przygotówki zostanie wyprowadzony w 

układzie współrzędnych odniesienia. Kod NC zostanie wyprowadzony zgodnie ze układem współrzędnych 

ustawionym w przestrzeni ścieżki narzędzia. 
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⚫ Obsługa wyprowadzania kodu NC w pliku znc ustawionym w menedżerze maszyny. 

W poprzedniej wersji ZW3D, gdy użytkownik wykonywał symulację FMS, program domyślnie używał 

plików ZW_FMS_5X.znc i ZW_FMS_Turn.znc do generowania kodu NC. W ZW3D 2023 FMS obsługuje 

postprocesor wybrany menedżerze maszyny. 
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5.9 Nowe typy ruchu podejścia/odjazdu w operacjach toczenia 

IW starej wersji, od punktu startowego do punktu zagłębienia istniał tylko jeden „bezpośredni” 

sposób podejścia/odjazdu. Łatwo było spowodować zderzenie narzędzia z obrabianym przedmiotem w 

trakcie ruchu, co nie sprzyjało praktycznemu użyciu. W ZW3D 2023 dodaliśmy dwie opcje najazdu/odjazdu 

„Promieniowo -> Osiowo” i „Osiowo -> Promieniowo” do operacji toczenia, co pozwoliło użytkownikowi 

dostosować narzędzie w ruchu zbliżania/odchodzenia od przedmiotu obrabianego. 
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Dwie nowe opcje „Promieniowo->Osiowo” i „Osiowo -> Promieniowo” w nowej wersji pozwalają 

narzędziu na wejście lub wyjście w bezpieczny sposób od przedmiotu obrabianego. 
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5.10  Nowa opcja dodatkowych przejść w toczeniu wykańczającym  

W ZW3D 2023 dodaliśmy dodatkowe przejścia w operacji toczenia wykańczającego, dzięki czemu 

użytkownik może generować wielopoziomową ścieżkę narzędzia na żądanie. 
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5.11  Inne  

5.11.1  Nowe szablony CAM toczenia i frezowania 

W ZW3D 2023 dodaliśmy dwa szablony CAM: Szablon frezowania i szablon toczenia przy przejściu do 

obróbki CAM. 
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Zarówno szablon frezowania, jak i szablon toczenia posiadają układ MCS (programowy układ 

współrzędnych), który jest wstępnie skonfigurowany i aktywowany. Orientacja MCS w szablonie 

frezowania jest taka sama jak w globalnym układzie współrzędnych. 

 

Orientacja MCS w szablonie toczenia nie jest identyczna z globalnym układem współrzędnych. 

Kierunek i zwrot osi Z MCS jest identyczna z orientacją osi X globalnego układu współrzędnych, a oś X MCS 

jest zgodna z osią Y globalnego układu współrzędnych, które są wygodne dla użytkownika do 

programowania toczenia. 
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5.11.2  Usprawniono Zachodzenie wyjścia w operacji konturu 

⚫ Przeniesiono funkcję Zachodzenie wyjścia z zakładki Więcej ustawień do zakładki Wyjścia 

 

 

⚫ Nowa opcja stały w zachodzeniu wyjścia: 
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Przyrostowo Stały 

  

 

5.11.3  Nowa opcja kopiowania/wklejania Narzędzia 

W menadżerze narzędzia dodaliśmy funkcję kopiuj/wklej, aby wspierać kopiowanie/wklejanie 

narzędzia z planu CAM do innego planu CAM. 

 

 

5.11.4  Włączono zapis początku układu w pliku wyjściowym 

Zapis początku układu współrzędnych w danych wyjściowych odnosi się do globalnego układu 

odniesienia w pliku CL, który jest używany do późniejszej konwersacji układu współrzędnych i jest 

wykorzystywany dla 5-osiowej obróbki ze stałą orientacją czy frezowania z toczeniem.  
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5.11.5  Zmieniono pozycję symulacji maszynowej 

Pełna symulacja maszynowa została przeniesiona do danych wyjściowych. 
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5.11.6  Usunięto niektóre opcje w menadżerze maszyny oraz danych wyjściowych 

W ZW3D 2023 usunęliśmy niektóre funkcje z menedżera maszyny i danych wyjściowych, jak 

pokazano poniżej: 
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5.12  Optymalizacja algorytmów jądra 

5.12.1 ★Przyśpieszono obliczanie operacji zgrubnych QM  

Zastosowaliśmy wielowątkową technikę obliczeń równoległych, aby zoptymalizować algorytm jądra 

i przyspieszyliśmy generowanie ścieżki narzędzia QM w odniesieniu do ZW3D 2022. Obliczenie zgrubnej 

operacji QM skróciło czas obliczeń o 70%, co znacznie zwiększa wydajność. 

Przyśpieszenie czasu 

ZW3D 2023 ZW3D 2022 

37s 120s 



 

254 

 

 

 

 

5.13 Nowe funkcjonalności frezowania 

5.13.1 Rozdzielono frezowanie gwintów oraz otworów 

W poprzedniej wersji do frezowania otworów często wykorzystywana była operacja Helikalna. 

Użytkownik może frezować gwinty lub frezować otwory, wybierając odpowiednio frezowanie otworów i 

frezowanie gwintów. Dwie techniki są podzielone na dwie operacje w w ZW3D 2023. 

 

W porównaniu ze starą wersją, usunęliśmy niektóre rzadko używane parametry podczas frezowania 

otworów takie jak Maksymalna głębokość obróbki. 

Operacja frezowania gwintów: jest niezależnie stosowana do operacji frezowania gwintów. 

Dodaliśmy opcję „Obrót”, aby zdefiniować gwint w oparciu o oryginalną operację Helikalną. Kolejność 

operacji frezowania gwintu w osi Z jest kontrolowana przez dwa parametry „Kierunek obróbki” i „Obrót”. 

Gdy operacja frezowania gwintów generuje ścieżkę narzędzia, należy upewnić się, że skok frezu do 

gwintów jest taki sam jak skok otworu. 

Ruch w osi Z -zasady 

                      Obrót 

Kierunek obróbki 
Prawa Lewa 

CW Prawy, od góry do dołu Clockwise, od dołu do góry 
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CCW Lewy, od dołu do góry Lewy, od góry do dołu 

 

5.13.2 ★Wsparcie stożkowych otworów oraz stożków 

Zarówno otwór stożkowy jak i stożek jest wspierany jako cecha w operacji Heliklanej oraz Frezowania 

Gwintów w ZW3D 2023. 

Dodaliśmy parametr „Kąt stożka” zarówno do elementu otworu, jak i stożka, który służy do 

definiowania kąta stożkowego otworu lub samego stożka. 

 

 

Dodano „kąt stożka” dla cechy otwór 

 

Dodano „kąt stożka” dla cechy cylinder 
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Użyj operacji Helikalna, aby stworzyć ścieżkę narzędzia frezowania odpowiednio otworu stożkowego 

i stożka i wygenerować kod NC w postaci łuku. 

Operacja Helikalna i kod w postaci łuków 

  

Operacja Helikalna i kod w postaci łuków 
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Użyj operacji Frezowania Gwintów, aby stworzyć ścieżkę narzędzia frezowania odpowiednio otworu 

stożkowego i stożka i wygenerować kod NC w postaci łuku. 

. 

Operacja Frezowania gwintów i kod w postaci łuków 

  

Operacja Frezowania gwintów i kod w postaci łuków 
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5.13.3 ★Kieszenie 2D wspierają otwarte kieszenie  

Jeśli chodzi o operacje kieszeni 2D, kiedy użytkownik zdefiniuje kształt otwartej kieszeni poprzez typ 

cechy część lub przygotówka w ZW3D 2023, system automatycznie opracuje zakres obróbki i znajdzie 

granicę części (typu profilu jako przygotówka) które można przekroczyć i zacznie generować ścieżkę na 

zewnątrz tych granic. Podczas definiowania profilu przygotówki wybrany profil musi być zamknięty; 

podczas definiowania profilu części wybrany profil może być otwarty lub zamknięty. 

Profil typu “Przygotówka”——Narzędzie może przechodzić za profil 

Profil typu  “Część”——Narzędzie nie może naruszyć profilu 
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Definiowanie 

zamkniętego profilu 

przygotówki 

 

Definiowanie 

otwartego profilu 

części 
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System rozpoznaje 

profil przygotówki oraz 

części i generuje 

ścieżkę w 

odpowiednim miejscu 

 

 

W nowej wersji, gdy operacja kieszeni 2D ma zdefiniowane zarówno cechę profilu „Przygotówka”, 

jak i „Część”, przejście wykańczające może być generowana tylko na granicy typu „Część”. Jak pokazano 

na poniższym rysunku, oczyszczenie wielu poziomów można wygenerować tylko na granicy profilu typu 

„Część”, aby skrócić realistyczny czas ścieżki. 

 

 

5.13.4 ★Nowa opcja Podążaj za częścią w operacji Konturów  

W ZW3D 2023, dzięki wsparciu w kieszeni 2X otwartej kieszeni, dodaliśmy wzór ścieżki „Podążaj za 

częścią” w operacji wycinania konturu. 
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5.14 Nowe funkcjonalności w toczeniu 

5.14.1 Optymalizacja kroku wykończeniowego w obróbce rowków 

W nowej wersji zoptymalizowaliśmy działanie operacji rowkowania w toczeniu i dodaliśmy opcję 

„Tylko” dla przejścia wykończeniowego, kierunek obróbki, liczba przejść wykańczających, odległość 

wykończenia, aby spełnić rzeczywiste potrzeby użytkownika. 
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Poniżej przedstawione różne opcje dla przejścia wykańczającego: 

Przejście wykańczające Przykład ścieżki 

“Tak”——rowek 

wybierany zgrubnie i 

wykańczająco 

 

“Nie”——rowek 

wybierany tylko 

zgrubnie 
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“Tylko”—— rowek 

wybierany tylko 

wykańczająco 

 

 

Dodaliśmy parametry kierunek obróbki, liczba przejść wykańczających, odległość wykończenia dla 

kontroli nad przejściem wykańczającym. 

Kierunek obróbki—— pozwala na definiowanie kierunku przejścia wykańczającego, może być 

przeciwne do ruchu przejścia zgrubnego: 

 

 

Liczba przejść wykańczających —— określa liczbę przejść wykańczających 

Odległość wykończenia ——określa krok pomiędzy kolejnymi przejściami wykańczającymi 
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5.15  Optymalizacja pracy 

5.15.1 ★Optymalizacja właściwości profili 

W tej wersji zoptymalizowaliśmy funkcjonalność właściwości krzywej profilu i dodaliśmy interfejs 

krzywych, który nie był łatwy do wywołania z okna dialogowego cechy profil, które były używane do 

ustawienia pozycji ścieżki narzędzia na każdej granicy. Usunęliśmy  „Położenie narzędzia ” z operacji 2X i 

kontroluj każdą pozycję graniczną ścieżki narzędzia w oknie opcji cechy profil. Pozycja narzędzia obejmuje 

3 typy: na granicy, stycznie do granicy i za granicą. 

W menu elementów profilu można ustawić właściwość dla każdego elementu wybranego profilu 

--- odsunięcie, pochylenie i położenie narzędzia. 

Opcje położenia narzędzia są następujące: na granicy, stycznie do granicy, za granicą. 

Nowy interfejs właściwości profilu zostanie umieszczony w tym samym oknie z cechu profil w celu 

bardziej bezpośredniej modyfikacji.  

 

2022 2023 
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W ZW3D 2022, kontrola położenia narzędzia przez parametry operacji 
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W ZW3D 2023, kontrola położenia narzędzia przez cechę profil 
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5.15.2 ★Zaktualizowano Narzędzie definiowane przez użytkownika 

W ZW3D 2023 zoptymalizowano interfejs tworzenia własnego narzędzia. Dodano przejrzystą tabelę 

w której wprowadzane są dane geometrii narzędzia. Wskazanie wiersza tabeli podświetla odpowiedni 

fragment geometrii na podglądzie po prawej stronie. Podwójne kliknięcie pozwala edytować dane. 

 

 

5.15.3 Zoptymalizowano Punkt Startu, Punkt Pod Wiercenie i 
Synchro Poziom Z 

W ZW3D 2023 zoptymalizowaliśmy interfejs ustawiania punktów operacji, w tym punkt początkowy 

operacji 2X/3X, punkt pod wiercenie i Synchro poziom Z oraz wykorzystaliśmy sterowanie tabelą do 

zarządzania danymi punktowymi, dzięki czemu każdy parametr punktu jest niezależny. Nowa wersja 

obsługuje ustawianie większej liczby punktów początkowych i wstępnych, które można skutecznie 

zastosować do każdego niezależnego obszaru. Tymczasem funkcjonalności „Nowy” i „Usuń” pozwalają na 

szybką edycję danych punktów. Jak pokazano na poniższym rysunku, każdy obszar obróbki może być 

niezależnie ustawiony jako punkt początkowy. 



 

268 

 

 

 

5.15.4 Nowe zmienne w pliku CL 

ZW3D 2023 wspiera nowe zmienne w pliku CL - “Stepdown”, “Step” and NC file path. Aby włączyć te 

zmienne trzeba skonfigurować plik mdf. Wygodne dla użytkownika jest wyszukiwanie parametrów cięcia 

ścieżki narzędzia z pliku CL i eksportowanie ścieżki zapisu pliku. 
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5.15.5 Wsparcie otwieranie listy operacji w WPS 

Lista operacji jest wspierana w WPS. W poprzednich wersjach lista operacji była wspierana tylko 

przez Microsoft Excel. 

 

5.15.6 Optymalizacja STL resztki przygotówki 

W ZW3D 2023 dodaliśmy funkcjonalność dostosowania ścieżki STL weryfikacji bryłowej, umożliwiając 

użytkownikowi samodzielne zdefiniowanie ścieżki zapisu zapasów, która jest wygodna dla użytkownika w 

zarządzania plikami. 
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5.16 FMS 

5.16.1 Nowa pozioma maszyna 

Do FMS dodaliśmy nową 3-osiową maszynę poziomą. Zobacz przykład 3x_horizontal_machine.mch 

pokazany na poniższym rysunku: 

 

Użytkownik może przeprowadzić symulację maszyny, wybierając inny system sterowania CNC oraz 

odpowiedni postprocesor zgodnie z realistycznymi potrzebami. Kontrolery CNC i odpowiadające im pliki 

postprocesorów są wymienione poniżej: 

CNC Controller Znc 

ZW_Fanuc_Mill ZW_FMS_5X.znc 

ZW_Heudenhain_Mill ZW_HEIDENHAIN_5X_FMS.znc 

ZW_Sinumerik_Mill ZW_SINUMERIK_5X.znc 

 

 

 


