
Unikalne wartości ZW3D:

Prawdziwe zintegrowane rozwiązanie 3D CAD/CAM
W ZW3D można wykonać prace CAD/CAM, które wcześniej wymagały 
autonomicznego oprogramowania CAD i niezależnego systemu CAM. Zintegrowany 
system ułatwia zarządzanie danymi 3D i przechodzenie pomiędzy środowiskami 
(pełna asocjatywność między częściami, złożeniami, dokumentacją 2D i obróbkami 
CAM). 

Unikalne hybrydowe modelowanie bryłowo-powierzchniowe
Dzięki wyjątkowej technologii hybrydowego modelowania bryłowo-
powierzchniowego możesz uwolnić swoje pomysły projektowe 3D poprzez rozbicie 
granicy między cechami bryłowymi i powierzchniowymi. Swoboda projektowania 
zapewnia projektantom większą kreatywność i możliwości.

Technologia tworzenia linii podziału obiektów nie-bryłowych
Można projektować formy na podstawie nie-idealnych modeli oraz tworzyć stempel 
i matrycę szybciej niż kiedykolwiek. Pominięcie konieczności naprawy modelu 
skraca proces produkcji form od oceny kosztów do produkcji.

Technologia inteligentnego frezowania QuickMillTM

Opatentowana technologia QuickMillTM sprawia, że ścieżki narzędzia dla obróbki 
zgrubnej są generowane dla stałego obciążenia narzędzia. Program automatycznie 
dostosowuje prędkość posuwu za pomocą zaawansowanej kontroli posuwów, aby 
wydłużyć żywotność narzędzi, obniżyć koszty i podnieść wydajność obróbki.
Łatwa nauka i wykorzystanie
ZW3D zapewnia szybkie wdrożenie oprogramowania i skraca proces uczenia się 
dzięki stylowi MS Office, przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, 
samouczkom 3D Pokaż-i-powiedz, samouczkom wideo, bazie wiedzy i 
profesjonalnemu zespołowi wsparcia.

Przegląd

ZW3D, zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM zaprojektowane dla całego procesu rozwoju produktu, 

zapewnia najszybsze jądro programistyczne dla hybrydowego modelowania bryłowo-powierzchniowego, 

podział formy dla elementów nie będących modelami bryłowymi oraz inteligentne taktyki obróbki CNC od 2 

do 5 osi NC. To przynosi klientom wiele korzyści, takich jak obniżenie kosztów, zoptymalizowany przepływ 

projektowy oraz większą wydajność.
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Jak ZW3D może Ci pomóc:

Intuicyjna wizualizacja 3D i projektowanie parametryczne 
ZW3D przyspiesza rozwój produktu i pomaga zrozumieć możliwości marketingowe przez wizualizacje 
3D i parametryzację projektu koncepcyjnego, projektowanie produktu i projektowanie form.

Dogodnie ujednolicenie danych 3D w jednym zintegrowanym systemie 
Z modułami CAD, CAM i form zintegrowanymi w jednym systemie, klient może ujednolicić wszystkie 
dane 3D i uniknąć utraty danych podczas importu i translacji. Ponadto, integracja może ułatwić 
koordynację między działami R&D, inżynierii i produkcji.

Elastyczne i potężne możliwości modelowania 
Z elastyczną technologią modelowania, jak i wyjątkowym hybrydowym modelowaniem bryłowo-
powierzchniowym, operacjami morficznymi, zawinięcia i wytłoczenia, w oparciu o opatentowane 
jądra ZW3D, można zoptymalizować przepływu pracy w działach R&D, poprawić wydajność 
projektowania oraz realizować bardziej kreatywne i indywidualne projekty produktów dla klientów.

Szybkie i wydajne projektowanie form
Z  modułem kompletnego projektowania 3D form i technologii podziału formy dla modeli nie-
bryłowych, ZW3D pomaga skrócić czas oceny kosztów, kosztorys i projektowanie form, dostać 
realizować zlecenia szybciej i poprawić efektywność produkcji masowej.

Znaczne skrócenie czasu obróbki i wydłużenie trwałości narzędzi skrawających 
ZW3D pomaga klientom skrócić czas obróbki i przedłużyć trwałość narzędzia skrawającego z 
przyjaznym i łatwym w użyciu modułem CAM, intuicyjnym interfejsem użytkownika, automatycznej 
identyfikacji cech, możliwościami taktyk obróbkowych, szablonami i technologią QuickMillTM.

Kamienie milowe ZW3D

1986       Jeden z 1szych komercyjnych modelerów bryłowych na PC 
1999       1sza wersja hybrydowego modelowania bryłowo-powierzchniowego  łącząca rozwiązania  “Zmienności” i 
“Parametryczności”
2002       Stworzenie zintegrowanego rozwiązania CAD/CAM  które zostało nazwane Złotym produktem przez NASA
2009       Aktualizacja do silnika Overdrive, który ciągle jest jednym z najszybszych silników CAD/CAM
2011       Technologia bezpośredniej edycji  została wprowadzona  w celu połączenia z technologią modelowania hybrydowego
2012       Zaktualizowano silnik graficzny    co spowodowało nawet dziesięciokrotnie większą wydajność grafiki 

Użytkownicy ZW3D

Zintegrowany system CAD/CAM

All Trademarks, trade names or company names referenced herein are used for identi�cation only, and belong to their respective holders.
Copyright 2014 by ZWCAD Software Co., Ltd. All rights reserved. Reproduction in any form without the permission of the copyright holder is prohibited by law. www.zw3d.com.pl



TOP 5 powodów, żeby wybrać ZW3D CAD:

Doskonały translator danych
ZW3D eliminuje bariery między różnymi systemami do modelowania 3D i 

maksymalizuje ponowne wykorzystanie danych. Nie ma potrzeby martwienia się o 
wymianę danych CAD z dostawcami i klientami. 

Łatwy do nauki i użytkowania, wizualizacji 3D i parametryzacji 
Intuicyjny interfejs użytkownika, przejrzysty przepływ prac projektowych 3D i 

wbudowane samouczki Pokaż-i-Powiedz pomogą skrócić czas uczenia się oraz obniżyć 
koszty szkoleń, podczas szybkiej wizualizacji 3D i parametryzacji projektowania 
produktu. 

Elastyczne i dopasowane do potrzeb narzędzie projektowe
Dzięki unikalnemu hybrydowemu modelowaniu bryłowo-powierzchniowemu, 

ZW3D może pomóc przyspieszyć proces modelowania i zwiększyć elastyczność 
projektowania z dostępem do kreatywnych i spersonalizowanych wzorów produktów. 

Wszechstronna platforma 3D CAD 
Dzięki różnym funkcjom CAD, takim jak modelowanie 3D, złożenia, dokumentacja 

2D, projektowanie elementów z arkuszy blach, inżynieria odwrotna i wiele innych, 
dostępnym w ZW3D, możliwe jest zaspokojenie potrzeb różnych działów w firmie. 

Przystępne cenowo oprogramowanie 3D CAD 
Wspierany przez potężny i wbudowany translator plików, wprowadzony do

obniżenia kosztów komunikacji, i łatwy do opanowania interfejs użytkownika, 
minimalizują koszty ponownego uczenia się, przez co ZW3D zapewnia skuteczne 
rozwiązanie CAD/CAM z niskimi długoterminowymi kosztami wymiany.

Przegląd:

Rozwiązania CAD podnoszą możliwości projektowe w ZW3D CAD/CAM z unikalnym hybrydowym 

modelowaniem, zarządzaniem wieloma obiektami w jednym pliku, wymianą danych i potężnymi 

niezawodnymi narzędziami do weryfikacji produktu. Ponadto proponowane rozwiązanie oferuje 

projektowanie form, blach i inżynierii odwrotnej. Korzystając ze skróconej krzywej uczenia i elastyczności 

projektowania, można przyspieszyć proces projektowania produktu i zwiększyć wydajność projektowania.

Zintegrowany system CAD/CAM
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Zalety ZW3D CAD

1. Zarządzanie wieloma obiektami w pliku
• Użytkownicy mogą przechowywać wszystkie obiekty, takie jak części, złożenia, rysunki dokumentacji

2D, obróbki CAM itp. z całego projektu w jednym pliku, co znacznie ułatwia i zwiększa efektywność
zarządzania danymi.

• Tradycyjna metoda z jednym obiektem w pliku jest również wspierana, aby spełnić różne wymagania.

2. Unikalna technologia hybrydowego modelowania bryłowo-powierzchniowego
• Projektanci nie muszą się martwić, czy obiekt jest bryłą czy powierzchnią w ZW3D. Możliwe jest

wykonywanie operacji logicznych Boole’a bezpośrednio na częściach powierzchniowych za pomocą
geometrii bryłowych.

• Technologia hybrydowego modelowania bryłowo-powierzchniowego eliminuje bariery między
modelowaniem bryłowym i modelowaniem powierzchniowym w celu przyspieszenia projektowania.

3. Lepsza współpraca projektowa
• Szybkie generowanie różnych standardowych arkuszy z dokumentacją 2D z widokami i wymiarami z

części lub złożenia.
• Bezpośredni odczyt modeli 3D z  Catia, NX, Creo, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, STEP, IGES, DWG,

• Parasolid, DXF, STL, SAT etc.
Eksport modeli do  STEP, IGES, STL, Parasolid, SAT, 3D PDF oraz plików CATIA.

4. Elastyczne wytłoczenie, operacje morficzne i odkształcenia
• Szybkie i dokładne wytłoczenie powierzchni lub bryły na podstawie obrazu rastrowego (JPEG, BMP,

TIFF itp.).
• Wsparcie dla brył, powierzchni i plików STL przy swobodnym formowaniu w operacjach morficznych

i zawijaniu.
• Projektanci mogą być bardziej elastyczni i kreatywni, co prowadzi do optymalnego projektowania.
5. Narzędzia weryfikacji produktu
• Narzędzia do analizy wizualnej, jak zebra, krzywizna Gaussa, analizy pochylania i grubości ścianek,
mogą być używane w celu sprawdzenia jakości powierzchni i struktury produktów.

• Dynamiczny widok przekroju i sprawdzanie przenikania pomagają projektantom sprawdzić, czy części i złożenia 
będą do siebie pasowały.

• Wykorzystanie animacji do prezentacji działania mechanizmów.

Użytkownicy ZW3D

W ZW3D są projektowane gotowe modele i prototypy dla wielu 
klientów, w tym Bentley, Jaguar, Land Rover, Nissan itp. 
Użytkownicy wybrali ZW3D głównie ze względu na możliwość 
elastycznego i potężnego modelowania CAD 3D, które może być 
opanowane bez problemów przez projektantów mechanicznych 
lub innych projektantów przemysłowych.

ZW3D CAD 

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie są stosowane wyłącznie do identyfikacji i należą do ich prawnych 
właścicieli. Prawa autorskie 2014 przez ZWCAD Software, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich 
jest zabronione prawnie. www.zw3d.com.pl

PartCAM
2D Sheet

ZW3D

ZW3D CAD Funkcjonalność:

• Translator dla Catia, NX, Creo, SolidWorks, Solid Edge, 
Inventor, IGES, STEP, Parasolid, DXG/DXF, STL i innych

• Szkicownik z biblioteką gotowych kształtów

• Narzędzia szkicownika 3D (modelowanie krawędziowe)

• Modelowanie parametryczne I bezpośrednia edycja 

• Hybrydowe modelowanie bryłowo - powierzchniowe

• Operacje morficzne kształtów, zawinięcie i odkształcenia 

• Projektowanie złożeń, sprawdzanie przenikania i animacje

• Naprawa geometrii

• Projektowanie elementów blaszanych

• Inżynieria odwrotna (chmura punktów)

• Dokumentacja 2D, lista materiałowa BOM i tabele otworów



TOP 5 powodów, żeby wybrać ZW3D :

Cały proces projektowania form 3D
Poprawa efektywności została osiągnięta dzięki lepszej organizacji pracy. 

W jednym systemie, użytkownik może wykonać wszystkie prace projektowe formy 
dzięki wizualnemu i parametrycznemu projektowaniu 3D, łącznie z redukcją 
kosztów i ułatwioną współpracą. 

Potężne narzędzia weryfikacji projektu 
Różne narzędzia weryfikacji produktu i naprawy modelu pomagają twórcom

form wykonywać analizy, sprawdzać, naprawiać i zmieniać, aby eliminować błędy 
projektowe, zapewniając możliwość wytwarzania struktury produktu.

Doskonała oszczędność  czasu ofertowania 
Podział form nie będących bryłami w ZW3D bez naprawy daje się wyróżnić

od konkurencji, co znacznie skraca czas oceny kosztów i zapytania, przyspieszenie 
cyklu projektowania form.

Szybsze dzielenie stempla i matrycy 
Szybkie dzielenie najbardziej skomplikowanych części za pomocą linii podziału

lub metody definiowania obszarów stempla i matrycy pomaga użytkownikom 
zwiększyć efektywność pracy, skrócić czas dostawy i zdobyć więcej możliwości 
realizacji projektów. 

Rozbudowane korpusy form i części znormalizowane
Pracuj z bogatą biblioteką korpusów i standardowych części, które mogą być 

zmieniane i spersonalizowane, spełniając wymagania różnych krajów i firm. 

Przegląd:

Rozwiązanie projektowania form w ZW3D zaspakajają potrzeby w całym procesie projektowania form, 

zapewniając wysokiej jakości import danych, inteligentne naprawianie modelu, unikalne dzielenie form nie 

będących bryłami, z możliwością definicji korpusu formy i standardowych części oraz praktycznym 

projektowaniem elektrod i dokumentacją 2D. To pomaga przyspieszyć ocenę kosztów i zwiększyć wydajności 

poprzez skrócenie cyklu projektowania formy.
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ZW3D Projektowanie form

www.zw3d.com.pl

Zalety ZW3D Formy

1. Przygotowanie formy
• Bezpośredni odczyt wielu standardowych formatów i modeli 3D z Catia, NX, Creo,

SolidWorks, Solid Edge, Inventor i innych.

• Narzędzia analizy projektu pozwalają użytkownikom sprawdzić podcięcia i pionowe
ściany z efektem kolorów tęczy.

• Analiza grubości weryfikuje czy produkt da się wytworzyć.

2. Elastyczny i szybki podział
• Modele bryłowe nie są wymagane do podziału formy. Otwarta geometria może

być bezpośrednio podzielona bez naprawy aby skrócić czas ofertowania.

• Szybki podział za pomocą dwóch elastycznych metod: linii podziału i definicji obszarów ścian.
• VPozostałe narzędzia pomagają użytkownikom szybko ustalić linie i ściany podziału w celu 

zwiększenia wydajności.

3. Korpusy form i części znormalizowane
• Łatwo można wczytać cały korpus formy od wielu głównych dostawców: DME,

HASCO, LKM, Futaba, Meusburger i więcej.

• Dostępne są liczne standardowe części i przycinanie ich odbywa się automatycznie.

• Konfigurowalne korpusy formy i standardowych części mogą spełniać różne wymagania.

4. Projektowanie elektrod i dokumentacja 2D
• Łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia elektrod pozwalają radzić sobie szybko ze złożonymi

elektrod.
• Automatyczne tworzenie partii elektrod i arkuszy 2D radykalnie skraca

czas opracowywania projektu i zmniejsza liczbę błędów.

• Indywidualne szablony CAM pomagają w obróbce elektrod i uzyskaniu prawidłowego
kodu G po zaledwie kilku kliknięciach myszką.

Użytkownicy ZW3D

Altrust jest jednym z największych producentów form w Azji, 
świadczącym usługi dla GM, Toyota, Suzuki, BYD itp. Jako 
profesjonalny producent form, Altrust wybrał ZW3D dla 
swojego potężnego działu R&D, który może rozwijać 
aplikacje dostosowane do wykonania kompleksowych prac 
projektowych form. 

• Wbudowane funkcje CAD

• Kreator projektowania form

• Linie i ściany podziału, podział stempla i matrycy

• Korpusy form i części standardowe

• Kanały chłodzące, punkty wtrysku, suwaki

• Projektowanie elektrod

ZW3D Formy Funkcjonalnosć:
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TOP 5 powodów, żeby wybrać ZW3D CAM  

Łatwy do nauczenia i wykorzystania
ZW3D posiada intuicyjny i konfigurowalny interfejs, w celu ułatwiania i 

zoptymalizowania pracy. Czy jesteś doświadczonym inżynierem lub kompletnym 
nowicjuszem, ZW3D CAM może być opanowane w dość krótkim czasie przy 
efektywnej krzywej uczenia się.

Niezawodne rozwiązanie CAM
Wiele opcji w ZW3D , jak dokładne obliczenie minimalnej długości narzędzia,

bezpieczna rampa, wykrywanie podcięć i kontrola kolizji pomiędzy narzędziem, 
oprawką, stołami i uchwytami, zapewnia generowanie poprawnych technologiczne i 
wiarygodnych ścieżek narzędzia. 

Potężny wbudowanym CAD
Wbudowany tłumacz może odczytać wszystkie podstawowe formaty plików 

 
CAD w branży. Dodatkowo, wszelkie modyfikacje geometrii modelu w 
zintegrowanym module CAD 3D mogą być synchronizowane ze zmianami ścieżki 
narzędzia w module ZW3D CAM.

Uniwersalna platforma CAM
ZW3D oferuje projektantom wystarczające możliwości , aby radzić sobie z 

różnymi rodzajami obróbki, w tym 2- 5x frezowanie, obróbki szybkościowe HSM, 
toczenie, wiercenia itp. Dostarczana z pakietem CAM, bogata biblioteka łatwych do 
modyfikacji postprocesorów (w graficznym edytorze) pozwala na wysterowanie 
każdej maszyny. 

Efektywne i wysokiej jakości obróbki
Unikalna technologia QuickMillTM automatycznie ustala jednolite obciążenia. 

skrawania i posuwy, zapewniając bardziej efektywną obróbkę. Operacje 
wykańczające mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami kierunku ruchu 
narzędzia i kształtu ścieżki, aby uzyskać wysokiej jakości powierzchnie. 

1

2

3

4

5

ZW
3D

 CA
M

 

Przegląd:

ZW3D CAM to kompleksowe rozwiązanie obróbcze CNC, oferuje 2-5-osiowe frezowanie, toczenie, obróbkę z 

dużymi prędkościami HSM i strategie wiercenia. Oparte na unikalnej technologii QuickMillTM, z funkcją 

automatycznej identyfikacji obszarów i elastycznym edytorem ścieżki narzędzia, inżynierowie mogą 

skutecznie generować niezawodne i łatwo programowalne ścieżki  narzędzia, co przyniesie Ci niezrównaną 

wydajność i niezawodność.



ZW3D CAM Module

Zalety ZW3D CAM

1. Gładkie frezowanie 2X-3X
• Ponad 40 typów operacji obróbki, w tym obróbki szybkościowej, pozwalają

programistom łatwo radzić sobie z różnymi rodzajami prac technologicznych.
• 3X QuickMillTM generuje płynne ścieżki narzędzia do obróbki zgrubnej z jednolitym obciążeniem

narzędzia i dostosowuje posuw automatycznie, aby wydłużyć żywotność narzędzia.

2. Funkcja inteligentnego rozpoznawania cech
• Taktyka wykrywania i obróbki otworów - automatycznie rozpoznaje cechy i generuje poprawne

technologicznie ścieżki narzędzia, zmniejszając czas programowania o 70%.
• Z narzędziem referencyjnym lub operacją odniesienia, ZW3D może automatycznie zidentyfikować 

wcześniej obrabiane obszary i odpowiednio utworzyć ścieżki narzędzia dla obróbki resztek.

3. Elastyczny I wydajny edytor ścieżki narzędzia
•

•

Edycja całej lub części ścieżki narzędzia za pomocą takich narzędzi jak: przycięcie, zmiana
kolejności, zmiana połączeń, rozszerzenie I przekształcenie.
Z edytorem ścieżki narzędzia w ZW3D, możesz generować lepsze ścieżki narzędzia i znacząco
zwiększyć wydajność obróbki bez pracochłonnej zmiany ustawień części lub parametrów oraz bez
ciągłego przeliczania ścieżki narzędzia.

4. Toczenie I 5-osiowe frezowanie
• W toczeniu jest dostępna obróbka wewnętrznej I zewnętrznej ściernicy oraz czoła detalu, obróbki
zgrubne, wykańczające, obróbka rowków, wiercenia oraz odcinanie I toczenie gwintów, co pozwala
na programowanie obróbek dla większości części obrotowych.

• 5-osiowe frezowanie oferuje kompletne rozwiązanie dla wieloosiowych obróbek. Wiele stron
półfabrykatu może być obrabiane w jednym zamocowaniu, aby uzyskać wysoką dokładność przy
redukcji czasu obróbki.

5.  Weryfikacja i symulacja
•Weryfikacja bryłowa ścieżki narzędzia aktualnego procesu obróbki I analiza resztek materiału,
umożliwiają bezpieczną, bardziej wiarygodną i wydajną obróbkę.
•Funkcje analizy pomagają programistom wykrywać kolizje między narzędziem I przygotówką,

stołem I uchwytami.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy firm wymienione w niniejszym dokumencie są stosowane wyłącznie do identyfikacji i należą do ich prawnych 
właścicieli. Prawa autorskie 2014 przez ZWCAD Software, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiejkolwiek formie, bez zgody właściciela praw autorskich 
jest zabronione  prawnie.

Zgrubna wygładzone przejścia Zgrubna koronkowa Wykańczająca offset 3D Wykańczająca naroży

ZW3D CAM Funkcjonalność:

• Wbudowane narzędzia CAD

• Toczenie

• Obróbka otworów

• 2-5-osiowe frezowanie

• Taktyki z automatycznymi cechami

• Edytor ścieżki narzędzia

• Wykrywanie kolizji i weryfikacja bryłowa

• Generator Postprocesorów

Użytkownicy ZW3D:

Stone Manganese Marine jest jednym z wiodących producentów 
dużych śrub na świecie. ZW3D zostało wybrane, aby pomóc im 
mapować trójwymiarowe powierzchnie dokładnie przez punkty 
danych w module CAD i wykonanie dokładnej i niezawodnej 
obróbki w module CAM.

www.zw3d.com.pl
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