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Uvod in osnovni
koncepti

1

SolidCAM HSR/HSM visokohitrostne obdelave
SolidCAM HSR/HSM je učinkovit in na tržišču preizkušen modul za visokohitrostne obdelave,
primeren za proizvodnjo orodij, prototipov in ostalih kompleksnih 3D kosov. Visokohitrostne
obdelave nudijo izjemne obdelovalne in povezovalne strategije, primerne za visoko hitrostno
obdelave.
SolidCAM HSR/HSM modul zgladi tako delovne, kakor tudi pozicionirne poti orodja, ter s tem
zagotovi enakomerno gibanje orodja brez ustavljanja, kar je pogoj za dosego visokih podajalnih
hitrosti.
S SolidCAM HSR/HSM visokohitrostnim obdelovanjem so visoki odmiki na varne Z-nivoje
zmanjšani na minimum. Poševno vkopavanje, glajenje poti in minimalni odmiki zmanjšujejo
rezkanje po zraku, ter skrajšajo čas obdelave.
Izid obdelave s HSR/HSM modulom so gladke in učinkovite poti orodja brez napak. Vse to vodi
k boljši površinski obdelavi, manjši obrabi rezilnega orodja in daljši življenjski dobi obdelovalnih
strojev.
Ob zahtevah po vse krajših časih priprave in proizvodnje, zmanjševanju stroškov in višji kvaliteti,
je visokohitrostna obdelava HSR/HSM nujno potreben korak današnjih proizvodnih podjetij.
O priročniku
Ta priročnik je prirejen za izkušene SolidCAM uporabnike. Če ste začetnik in se še niste ukvarjali
s programom začnite s priročnikom Getting Started. V kolikor bi želeli izvedeti več o programu
šolanja se obrnite na zastopnika programske opreme SolidWorld d.o.o.
O primerih
CAM-kosi uporabljeni v tem priročniku se nahajajo v ZIP datoteki. Ekstrahirajte vsebino
datoteke Examples na vaš trdi disk. SolidWorks datoteke uporabljene za vaje so bile pripravljene
s programom SolidWorks 2017.
Windows 7
Posnetki zaslona v tem priročniku so bili narejeni z uporabo SolidCAM 2017 integriranega s
SolidWorks 2017 na operacijskem sistemu Windows 7. Če uporabljate drugo različico Windows
operacijskega sistema, lahko pride do odstopanja v izgledu menijev in oken. Te razlike ne vplivajo
na delovanje programske opreme.
Vsebina priročnika in primeri se lahko prenesejo s SolidCAM spletne strani na naslovu http://
www.solidcam.com.
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1. Uvod

1.1 Dodajanje HSR/HSM operacij
HSR in HSM operacijo dodamo CAM-kosu z desnim klikom na izboru Operations v meniju
SolidCAM Manager. Izberite operacijo 3D HSR ali 3D HSM v podmeniju Add Milling Operation.

Prav tako lahko izberete ikone na SolidWorks CommandManager traku, v SolidCAM 3D ali
SolidCAM Operations meniju.
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Prikaže se ustrezno pogovorno okno.

1.2 SolidCAM HSR/HSM uporabniški vmesnik

Operation name
Technology
Geometry parameters

Template

Info
Show tool buttons

Tool parameters
Boundary parameters

Passes parameters
Link parameters
Motion control parameters
Miscellaneous parameters

Parameters page

Transformation button
Parameter illustration
Operation buttons
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1. Uvod

Vsaka SolidCAM HSR/HSM operacija vsebuje naslednje podatke:
Strategy choice

Geometry definition

Tool definition

Boundary definition

Passes definition

Link definition

Motion control definition

Misc. parameters definition

V prvem koraku je potrebno določiti primerno strategijo obdelave strategijo obdelave
(machining strategies). Določena strategija definira tehnologijo, ki bo uporabljena pri obdelavi.
Več informacij o obdelovalnih strategijah bo predstavljenih v poglavju 2.
V naslednjem koraku je potrebno določiti geometrijo Geometry definition obdelovalnih poti 3D
modela. Več informacij o geometriji bo predstavljenih v poglavju 3.
V naslednjem koraku je potrebno določiti ali izbrati orodje iz orodne tabele kosa Part Tool Table
uporabljenega v operacijah. Več informacij o orodjih bo opisano v poglavju 4.
Z določitvijo mej Boundaries definition določimo obdelovalno področje na obdelovancu. Pri
nekaterih obdelovalnih strategijah določimo poti orodja s pomočjo vodilne krivulje (drive curve).
Določevanje mej bo podrobneje opisano vpoglavju poglavju 5.
Potrebno je določiti tudi tehnološke parametre obdelovalnih prehodov Passes definition.
Določevanje prehodov bo podrobneje opisano v poglavju 6.
Parametri, ki določajo kako so prehodi med sabo povezani Link parameters bodo podrobneje
opisani v poglavju 7.
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stran omogoča optimizacijo izračunane poti orodja glede na
kinematiko in posebnosti vašega CNC stroja. Več informacij o tej temi se nahaja v poglavju 8.
Motion control parameters

Stran z različnimi parametri Miscellaneous parameters pa nam omogoča, da določimo posebne
tehnološke parametre, kot so vklop vode, zraka, itd.. Več informacij o različnih parametrih se
nahaja v poglavju 9.

1.3 Parametri in vrednosti
Veliko privzetih parametrov, ki jih lahko nadalje uporabljamo v SolidCAM HSR/HSM operacijah,
določajo parametrične formule. Kadar so definirani osnovni parametri, kot npr. premer orodja,
radij zaokrožitve rezalnega robu, debelina itd. SolidCAM določi vrednosti nadaljnih potrebnih
parametrov.
Poglejmo si primer določevanja vertikalnega parametra podajanja Step down pri konturni grobi
obdelavi (Contour roughing):
Če je radij zaokrožitvenega robu enak 0 (end mill), je privzet parameter podajanja 1. Če
pa je uporabljen rezkar z zaokroženim robom (ballnosed tool) je vrednost vertikalnega
podajanja enaka: radij zaokrožitve je deljen z vrednostjo 5; pri (bull-nosed) orodju pa je
radij zaokrožitve deljen z vrednostjo 3.

SolidCAM omogoča, da lahko vsak privzet parameter tudi spremenite.
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1. Uvod

Informacije o parametrih
Ta ukaz prikaže Parameter Info pogovorno okno. V tem oknu lahko vidite notranje parametre,
ki so uporabljeni v formulah (če obstajajo) ali statične vrednosti.

Če kliknete na gumb Unfold

Kliknite na gumb

se vam prikaže okno kjer so vsi parametri točno opisani.

za prikaz blokovne sheme posameznih parametrov.
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Izbris parametrov - Reset
Kadar ročno določate parametre, privzeta nastavitev parametrov izgine.
Z ukazom Reset izbrišete parametre, ki so bili določeni v privzetih formulah.

• This parameter. Ta opcija izbriše tekoče parametre.
• This page. Ta opcija izbriše vse parametre na tekoči strani.
• All. Ta opcija izbriše vse parametre tekoče operacije HSR/HSM.
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Strategije

2

V področju tehnologije (Technology) lahko izberete naslednje obdelovalne strategije. V tem
področju določite strategije za grobo (rough - HSR) ali fino (finish - HSM) obdelavo.

Izberete lahko naslednje strategije:
Grobe strategije (Rough strategies - HSR):

• HM groba obdelava (HM Roughing)
• Konturna groba obdelava (Contour roughing)
• Šrafurna groba obdelava (Hatch Roughing)
• Hibridna groba obdelava reber (Hybrid Rib roughing)
• Grobo rezkanje ostankov (Rest Roughing)
Fine strategije (Finish strategies - HSM):

• Obdelava po Z-nivojih (Constant Z Machining)
• Hybrid Constant Z
• Spiralna obdelava po Z osi (Helical machining)
• Horizontalna obdelava (Horizontal Machining)
• Linearna obdelava (Linear Machining)
• Radialna obdelava (Radial Machining)
• Spiralna obdelava (Spiral Machining)
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2. Strategije

• Obdelava z zvezno transformacijo (Morphed Machining)
• Rezanje z dodatkom (Offset cutting)
• Obdelava po mejnih konturah (Boundary Machining)
• Fino rezkanje ostankov (Rest Machining)
• Ekvidistantna obdelava (3D Constant stepover)
• Obdelava vzdolž robov (Pencil milling)
• Pararelna obdelava vzdolž robov (Parallel Pencil milling)
• 3D ofsetiranje iz robov (3D Corner Offset)
• Prizmatična obdelava (Prismatic part machining)
• Kombinirane strategije (Combined strategies):
•

Obdelava po Z-nivojih s horizontalno obdelavo (Constant Z with Horizontal
machining)

•

Obdelava po Z-nivojih z linearno obdelavo (Constant Z with Linear machining)

•

Obdelava po Z-nivojih s 3D ekvidistantno obdelavo (Constant Z with 3D Constant
step over machining)

•

Obdelava po Z-nivojih z ekvidistantnim 3D ofsetiranjem iz vogalov (Constant Z
and 3D Corner offset machining)
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2.1 HM Roughing (HM groba obdelava)
Strategija HM roughing znatno zmanjša število hitrih hodov z nadzorovanjem gibanja orodja
tako, da orodje zadržuje čim bližje obdelovancu, kjer orodje sledi predhodnim orodnim potem
namesto premikanja s hitrim hodom na nove pozicije. Dodatne funkcije optimizacije orodnih
poti vključujejo možnost avtomatske obdelave ravnih področij namesto dodajanja Z-nivojev za
čiščenje planarnih področij. Algoritem grobe obdelave dovoljuje uporabo večjega prekrivanja
(več kot 50%), kjer ofset algoritem zagotavlja popolno pokrivanje obdelovanega področja z
dodajanjem gladkih prehodov za čiščenje preostalega materiala .

Strategija se lahko enostavno prilagodi za delo v različnih načinih: “cavity”, “core” in “hybrid
spiral” prehodi. Ti načini omogočajo različne pristope pri obdelavi kosa.
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2. Strategije

2.2 Konturna groba obdelava - Contour Roughing
Konturna groba obdelava je najbolj običajni način za učinkovito odstranjevanje večje količine
materiala. Na vsakem nivoju se ustvari serija prehodov po sistemu ofsetiranja. Globina nivojev
se samodejno prilagodi ravninam, ter tako zagotovi enakomerno obdelavo. Konturna groba
obdelava se prilagaja stanju na posameznem nivoju. Vsak nivo se razčleni na odprte oblike
(otoki) in zaprte oblike (žepi) ter se temu primerno obdela. V kolikor sistem zazna odprto obliko
se vkopavanje pod kotom (helično ali profilno) spremeni v prihod od strani. SolidCAM gladilne
zaokrožitve se samodejno pripravijo tako pri prehodih kakor tudi pri povezavah, kar zagotovlja
hitro, kontinuirano gibanje brez ustavljanj (poglavje Step down 6.1.4).
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2.3 Hatch Roughing (šrafurna groba obdelava)
SolidCAM obdelava se vrši po Z-nivojih določenih s parametrom koraka podajanja (poglavje
Step down 6.1.4). Na vsakem nivoju se izračunajo linearne rasterske poti. Obdelava je primerna
za starejše stroje in mehkejše materiale, saj obdelava vsebuje predvsem dolge ravne linije.
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2. Strategije

2.4 Hybrid Rib Roughing (hibridna groba obdelava reber)
Hybrid Rib groba obdelava je strategija oblikovana za obdelavo zelo tankih sten, ki so narejene iz

posebnih materialov (titan, grafit). Obdelava takšnih sten na tradicionalen način predstavlja
potencialne težave in določeno tveganje. Ta strategija združuje poti orodja grobe in fine obdelave
tako, da se ohrani kar največja možna togost obdelovanca. .
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2.5 Rest Roughing (groba obdelava ostankov)
Grobo rezkanje ostankov temelji na čiščenju neobdelanih področij po predhodni obdelavi z
večjim orodjem. SolidCAM po vsaki obdelavi ažurira ostanke materiala tako, da od definiranega
surovca odšteje volumen posameznih predhodnih obdelav. Ta material predstavlja osnovo za
izračun poti orodja. Pri večjih kosih lahko uporabimo več stopenj rezkanja ostankov.
Spodnja slika prikazuje grobo šrafurno obdelavo z rezkarjem premera 20mm (End mill Ø20).

Po končani grobi šrafurni obdelavi je bila uporabljena operacija rezkanja ostankov z rezkarjem
Ø10. Uporabljena je bila konturna pot orodja .

16

2. Strategije

2.6 Constant Z Machining (obdelava po Z nivojih)
Obdelava je sestavljena iz niza kontur, razporejenih ob telesu na različnih Z-nivojih (Step down
6.1.4). Označena površina je obdelana po profilni konturi. Ta strategija je najprimernejša za fino
in polfino obdelavo strmih sten. Z omejitvijo po naklonskem kotu površin (npr. 30 do 90 stopinj)
lahko obdelamo le strme površine, medtem ko položne površine obdelamo z drugo primernejšo
strategijo .

Zgornja slika prikazuje strategijo fine - Constant Z obdelave. Na strmih stenah so prehodi
obdelavalnih poti gosto razporejeni. Kjer pa ploskve modela prehajajo v položnejše oblike so
prehodi obdelovalnih poti redko razporejeni: rezultat je neefektivna obdelava. Področje obdelave
lahko omejimo z naklonskim kotom površin, ter se tako izognemo obdelavi položnih površin.
Položne površine lahko obdelamo z drugo bolj primerno SolidCAM HSM strategijo, npr.
Linearno ali Ekvidistantno strategijo (poglavje 3D Constant step over 2.17).
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2.7 Hybrid Constant Z obdelava
Hybrid Constant Z je strategija fine obdelave, ki združuje vse prednosti tradicionalne operacije
Constant Z s 3D obdelavo žepa. Slednja se pojavi z glavno strategijo vsakič, ko je mogoče na

plitvem področju med zaporednimi prehodi vstaviti dodatne prehode. Ta metoda omogoča
optimalno fino obdelavo celotnega obdelovanca .
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2.8 Helical Machining (spiralna obdelava po Z osi)
Za to strategijo SolidCAM izdela več sklenjenih profilov glede na geometrijo 3D Modela. Profili
se nahajajo na različnih Z-nivojih podobno kot strategija constant-Z. SolidCAM nato združi te
profile v en sam padajoč profil ki predstavlja pot orodja helical machining.
Pot orodja, ki je izdelana s strategijo helical machining je vodena z dvema glavnima parametroma:
step down in max. ramp angle (poglavje 6.6.5).
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2.9 Horizontal Machining (horizontalna obdelava)
Ta strategija samodejno zazna vse horizontalne ravnine in pripravi obdelave po sistemu ofsetiranja
.

Vsebuje podobne gladilne karakteristike kakor groba konturna strategija. Tudi povezave so
podobne kot pri grobi obdelavi. Prihodi v material so izvedeni spiralno ali s profilnim poševnim
potapljanjem. Gladko povezovanje kontur na nivoju zagotavlja zvezno gibanje orodja. Določimo
lahko poljuben aksialni ali radialni odmik orodja (dodatek na dno ali steno) Offset (poglavje
6.1.7).
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2.10 Linear Machining (linearna obdelava)
strategija je ena izmed najbolj razširjenih obdelovalnih operacij. Linearno
obdelavo pogosto uporabljamo kot polfino obdelavo za odstranjevanje stopničastega rastra po
grobem rezkanju. Primerna je tudi kot fina obdelava položnih področij. Obdelava je sestavljena
iz niza vzporednih linearnih prehodov “Stepover”( Step over poglavje 6.1.5).
Linear machining

išina Z - nivoja vsake točke posameznega obdelovalnega prehoda je enaka višini zmrežene
površine modela z upoštevanjem posameznega dodatka ali ostanka na globino rezanja ter
definicije orodij.V kolikor poti orodja pogledamo z vrha, vidimo obliko šrafure. Določimo lahko
korak ter kot gibanja orodja. Sistem zaznava slabo obdelana področja. Z možnostjo naknadnega
prečnega gibanja lahko lokalno popravimo ta področja.
Na zgornji sliki vidite, da so prehodi orientirani vzdolž X - osi (kot šrafure 0°). S to strategijo
dosežemo dobro obdelavo na položnih površinah in na površinah, kjer je nagib prečen glede na
smer obdelave. Na vzdolžnih strmo nagnjenih površinah nastane razmak med rezmi prevelik.
Za slabo obdelana področja uporabimo opcijo za selektivno prečno obdelavo; (Cross Linear
machining poglavje 6.6.4).

21

2.11 Radial Machining (radialna obdelava)
Radialna obdelava je primerna za obdelavo okroglih kosov.

Prehodi so radialno razporejeni ter se stekajo v konvergenčno točko. Uporabnik določi pozicijo
konvergenčne točke, kotni inkrement ter min. in maksimalni radij. V kolikor obdelovalno
področje zajema strme stene omejimo radialno obdelavo na naklonski kot npr. 0 - 45°, preostalo
(45°- 90°) pa obdelamo po z-nivojih. Višina Z - nivoja vsake točke posameznega obdelovalnega
prehoda, je enaka višini zmrežene površine modela z upoštevanjem posameznega dodatka ali
ostanka na globino rezanja ter definicije orodij.
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2.12 Spiral Machining (spiralna obdelava)
Spiralna obdelava ustvari spiralne poti orodja okoli točke stekanja spirale. Točko stekanja določimo
sami ali pa to prepustimo avtomatiki. Obdelava vzdržuje konstantni korak, ki je določen kot
razmik med posameznimi obhodi orodja. Obdelava je primerna predvsem za obdelavo okroglih
položnih segmentov. Pot orodja je določena s projekcijo ravninske spirale, ki se nahaja na ravnini
XY izbranega koordinatnega sistema, na ploskev modela.
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2.13 Morphed Machining (obdelava z zvezno transformacijo)
Pot orodja je določena z dvema profiloma. Med njima dobimo približno vzporedne poti orodja,
ki zvezno prehajajo iz ene v drugo obliko profila. Vsak prehod posnema obliko prejšnega
prehoda, ter privzema nekaj karakteristik naslednjega prehoda. Poti orodja lahko potekajo
vzdolžno ali prečno na vodilna profila (poglavje 2.10).

Oblika in smer obdelovalnih poti sta določeni z dvema mejnima vodilnima krivuljema (drive
boundary curves).

Drive boundary curves
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2.14 Offset Cutting (Obdelava z ofsetom na vodilno krivuljo)
Ta strategija je poseben primer obdelave z zvezno transformacijo (poglavje 2.13). Za pripravo te
operacije potrebujemo le eno vodilno krivuljo. Vzporedne poti orodja se ustvarijo med dvema
navideznima krivuljama. Navidezne krivulje podamo s poljubnim odmikom levo in desno od
vodilne krivulje.

Tool path
Drive curve
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2.15 Boundary Machining (obdelava po mejnih konturah)
Mejni prehod dobimo z vodenjem orodja po površini kosa in hkratnim sledenjem mejnih kontur
Drive boundary (poglavje 5.1.1). Operacija je primerna za gravirno rezkanje, rezkanje posnetij ali
za rezkanje dolivnih kanalov na orodjih. S podajanjem relativne globine “Thickness” (poglavje
6.1.1) določimo globino graviranja, posnetja oz. dolivnega kanala.
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2.16 Rest Machining (rezkanje ostankov)
Fina obdelava ostankov poteka na mestih, kjer je v predhodnih obdelavah ostala še nepopolnoma
obdelana površina.
Pri obdelavi vzdolž robov se lahko pojavi situacija, ko pride orodje v popolni objem materiala. V
tem primeru se bistveno poslabšajo sposobnosti odrezavanja. Fino rezkanje ostankov omogoča,
da v isti operaciji obdelamo strma in položna področja z različnimi obdelovalnimi strategijami po
sistemu od vrha navzdol. Uporabnik poda prehodni kot, pri katerem preide vzdolžna obdelava
v prečno .
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2.17 3D Constant Step Over Machining (ekvidistantna obdelava)
Ekvidistantna fina obdelava deluje po sistemu ofsetiranja pri čemer se ohranja razdalja med
prehodi (ekvidistantni korak) ne glede na naklon površin.
To strategijo lahko uporabimo lokalno na
poljubnem izbranem področju ali pa jo
določimo za celoten model.

Closed boundary

Področje
ekvidistantne
obdelavepovršin je omejeno z zaprto
mejno krivuljo Drive boundary
(poglavje 5.1.1). SolidCAM izvrši
obdelavo znotraj te meje po sistemu
ofsetiranja.
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2.18 Pencil Milling (obdelava vzdolž robov)
Obdelava vzdolž robov pripravi poti v obliki enkratnega prehoda vzdolž ostrih ali zaokroženih
robov. Ta obdelava odstrani material, ki ga druge operacije ne morejo doseči. Uporabljamo jo za
odstranjevanje neravnin, ki nastanejo po operacijah, kjer se orodje giblje prečno glede na rob.
Obdelava vzdolž robov je idealna strategija za obdelavo notranjih robov, kjer so površinske
zaokrožitve enake ali manjše kot radij orodja.
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2.19 Parallel Pencil Milling (paralelna obdelava vzdolž robov)
Paralelna obdelava vzdolž robov je kombinacija obdelave vzdolž robov “Pencil Milling” in
ekvidistantne obdelave “3D Constant Stepover”. V prvem koraku SolidCAM izračuna pot orodja

po sistemu vzdolž robov. Nato lahko uporabnik določi število potrebnih vzporednih prehodov
po sistemu “3D Constant Stepover”. Strategijo uporabimo kadar enkratni prehod orodja ne
more odstraniti odvečnega materiala. Obdelava se začne na stranskih prehodih in se nadaljuje
proti robu, kjer se površini stikata.
Strategijo uporabimo kadar enkratni prehod orodja ne more odstraniti odvečnega materiala.
Obdelava se začne na stranskih prehodih in se nadaljuje proti robu, kjer se površini stikata.
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2.20 3D Corner Offset (ekvidistantno ofsetiranje iz robov)
Obdelava je podobna strategiji za paralelno obdelavo vzdolž robov “Paralel Pencil Milling”. Tudi
ta strategija je kombinacija obdelave vzdolž robov “Pencil Milling” in ekvidistantne obdelave
“3D Constant Stepover”. SolidCAM izračuna poti vzdolž robov. Te poti nato uporabi za nadaljno
ekvidistantno ofsetiranje. V nasprotju s paralelno obdelavo vzdolž robov, kjer uporabnik določi
število vzporednih prehodov, se pri tej obdelavi vrši ofsetiranje, vse dokler se ne prekrije celotna
površina izbranega modela oz. področja.
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2.21 Prismatic Part Machining (obdelava prizmatičnih kosov)
Prizmatična obdelava je bila razvita predvsem za visokohitrostno obdelavo prizmatičnih kosov.
Je univerzalna operacija finega rezkanja, ki dosega izvrstne rezultate pri geometrijsko zahtevnih
modelih. Operacija je kombinacija strategije rezkanja po Z-nivojih (poglavje 2.6) in strategije
rezkanja s konstantnim korakom (poglavje 2.17). Glede na kombinirano obdelavo po Z-nivoji in
rezkanje s konstantnim korakom (poglavje 2.22) prizmatična obdelava samodejno spreminja
obdelovalno strategijo glede na naklon in pametno povezuje obdelovalne poti. Operacijo
odlikujejo še enakomerna pokritost, ohranjanje smeri rezkanja in kratki povezovalni gibi .
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2.22 Combined Strategies (kombinirane strategije)
SolidCAM nam omogoča, da združimo dve obdelovalne strategije v eno samo HSM operacijo:
obdelavo Constant Z z obdelavami Horizontal, Linear ali 3D Constant step over. Constant Z
operacija je primerna za področja z večjim naklonom površin, medtem, ko položna področja
bolje obdelamo s horizontal, linear ali 3D constant stepover strategijo. Posamezno strategijo
omejimo z naklonskim kotom površin. npr: Constant Z od 40° - 90° horizontal od 0° - 40°. Dve
združeni strategiji obdelave si delita geometrijo, orodje in meje obdelave. Tehnološki parametri
za preračun prehodov in povezav med prehodi pa so ločeni za vsako strategijo.
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Geometrija

3

V polju Geometry izberemo ali določimo geometrijo po kateri se preračuna SolidCAM
HSR/HSM operacija.

3.1 Določitev geometrije
V polju za izbiro ciljne geometrije izberemo ali določimo koordinatni sistem in 3D model po
katerem pripravljamo obdelovalne poti.

3.1.1 CoordSys (koordinatni sistem)
SolidCAM koordinatni sistem določimo že pri definiciji CAM-kosa. V kolikor pa želimo dodati
še drugi koordinatni sisitem (za obdelavo iz druge strani), pa v meniju CoordSys Manager
izberemo možnost Add...
Za natančnejši prikaz informacij koordinatnega sistema,
desno kliknite na ime koordinatnega sistema in izberite
ukaz Inquire.
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Prikaže se pogovorno okno CoordSys Data .

Ko je izbran koordinatni sistem za določeno operacijo, se model zarotira v primerno pozicijo
glede na izbrano izhodišče koordinatnega sistema.
Izbira koordinatnega sistema mora biti prvi korak pri izbiri in določevanju geometrije.

3.1.2 Geometrija
Ko je izbran koordinatni sistem določimo 3D geometrijo za izbrano SolidCAM HSR/HSM
operacijo.
V kolikor je primerna geometrija že določena, jo lahko izberemo iz
spustnega seznama.
S klikom na gumb Show se v SolidWorks-ovem oknu prikaže
geometrija 3D modela.
Če želite operaciji določiti novo 3D geometrijo, kliknite na gumb
da se prikaže pogovorno okno 3D Model Geometry.
Gumb

vam omogoča urejanje obstoječe geometrije.

Gumb

vam omogoča vpogled in izbiro razpoložljivih geometrij.

Za več informacij o izbiri geometrije 3D modela poglejte v SolidCAM Milling Online Help.
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Ko izberete geometrijo iz spustnega seznama se avtomatsko prikaže tudi izbran
koordinatni sistem.

3.1.3 Facet tolerance (Toleranca površin)
Ob izračunu obdelovalnih poti SolidCAM najprej ustvari mrežni model (faceting). Mrežni
model je aproksimacija CAD modela in je sestavljen iz drobnih trikotnikov. Toleranca površin
(Facet tolerance) je natančnost, ki pove koliko lahko mrežasta oblika 3D modela odstopa od
oblike 3D CAD modela. Z večanjem natančnosti se veča tudi gostota mreže, hkrati pa tudi čas
preračunavanja operacij.
Pri izračunu obdelovalnih poti se shrani tudi mrežni model. V kolikor naslednja operacija
uporablja isto geometrijo in v kolikor je toleranca mreženja (faceting tolerance) večja ali enaka
toleranci prejšnje obdelave, sistem uporabi prejšnji že obsoječi izračun mreženja.

3.1.4 Micro Milling
Izbira Micro Milling polja omogoča ožanje vrednosti tolerance površin za obdelavo zelo majhnih
kosov. Ko izberete Micro Milling polje, se vrednost Facet tolerance avtomatsko spremeni v
polovično vrednost prvotno definirane tolerance.

3.1.5 Apply fillets (dodajanje zaokrožitev)
Nagle spremembe rezalnih poti povzročajo velike poškodbe. Orodje na prehodu močno
upočasni nato se začne pospešeno gibati v drugi smeri. Posledica tega je večja obraba orodja,
reducirane podajalne hitrosti in slaba kvaliteta obdelanih površin. Opcija zaokroževanje robov
pa automatično spremeni geometrijo rezkanja. Vsi prehodi se zaokrožijo za določen radij
zaokrožitve.
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Kadar je radij vogala manjši ali enak radiju Če dodamo zaokrožitev vogala postane
orodja prihaja do nezvezne spremembe radij vogala večji kot pa radij orodja. Pot
obdelovalne smeri.
orodja je povezana s krožnim lokom.
Rezultat tega pa je gladka pot orodja brez
naglih sprememb v smeri gibanja orodja.
Izberite ukaz Apply fillets da avtomatsko dodate zaokrožitve notranjih robov.

Kliknite na gumb
Fillet Surfaces.

da določite novo geometrijo zaokrožitve. Prikaže se pogovorno okno
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Kliknite na gumb Show, da vidite izbrano geometrijo zaokroževanja direktno na modelu

Model brez zaokrožitev

Model z zaokrožitvami

3.1.6 Fillet Surfaces pogovorno okno
Pogovorno okno Fillet surfaces omogoča določitev oblike
zaokroževanja robov 3D modela, uporabljenega za HSM operacije.
Boundary (meja)
V polju Boundary določite meje, do kjer poteka zaokroževanje
robov. Zaokrožitve robov se tako ustvarijo le znotraj 2D meja.

Iz seznama Boundary type izberemo ustrezen tip meje. Na
razpolago so samodejno generirane meje iz gabaritnega okvira
izdelka Auto created box of target. Samodejno generiranje meje
iz silhuetnih robov izdelka Auto creat. silhuette. Samodejno generiranje mej iz zunanjih štirih
robov Auto created outer silhuette ali pa sami izberemo željene robove za meje.
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V področju Boundary name izberemo ali določimo mejo kot 2D geometrijo. Mejo lahko izberete
iz spustnega seznama ali določite novo s klikom na gumb New. Prikaže se izbrano pogovorno
okno. Obstoječe geometrije lahko dodate z gumbom Edit.
Kliknite na gumb Show da vidite izbrano verigo v grafičnem oknu. Če je potrebno lahko
odznačite posamezne dele avtomatsko ustvarjene geometrijske verige.
Filleting Tool Data pogovorno okno
Za kalkulacijo zaokrožitve robov SolidCAM uporabi navidezno
orodje. Oblika zaokrožitve je torej takšna kakršno bi napravilo
predhodno izbrano navidezno orodje. Pogovorno okno Filleting
Tool data omogoča, da določite parametre izbranega orodja.
• Tool diameter (premer orodja). V tem polju določite rezilni
premer orodja.
• Corner radius (robni radij). V tem polju določite robni radij
orodja.
• Taper (°/side). V tem polju določite kot konusnega
orodja. HSM ne podpira orodja ki ima negativni
konus orodja.

Angle

• Cutting length (dolžina rezalnega roba). V tem
polju določite dolžino rezalnega roba orodja.
• Shank diameter (premer stebla). V tem polju
določite premer stebla orodja.
• Outside holder length (dolžina izven držala). V
tem polju določite celotno dolžino orodja, ki gleda
iz držala.
General (splošne informacije)
• Tolerance. Ta parameter določa toleranco mreže zaokroženih
robov. Manjša vrednost tolerance daje večjo natančnost
površin, toda podaljša računski čas.
• Resolution. V tem polju določite natančnost preračuna.
Manjša vrednost daje boljše rezultate, toda poviša računski
čas.
• Minimum Z. Določite spodnjo mejo Z-nivoja, do katerega se lahko približa orodje.
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• Number of facets (število trikotnih površin). V tem polju določite število mrežastih
trikotnikov skozi radialni presek zaokrožene krivulje.
• Bitangency angle (bitangencialni kot). V tem polju določite minimalni zahtevani kot
med normalo orodja in normalo ploskve modela v kontaktni točki, da določite kje bo
potekalo zaokroževanje robov.

Bitangency angle
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4

V področju Tool SolidCAM HSR/HSM operacijskega okna se izpišejo štirje glavni parametri
orodja:

• Type (vrsta orodja)
• Number (številka orodja)
• Diameter (premer orodja)
• Corner radius (robni radij orodja)
• Cutting length (dolžina rezilnega robu orodja)
• Outside holder (zunanje držalo)
• Turret (zalogovnik orodja)
• Station/Position (postaja/pozicija)
• Holder clearance (varnostna razdalja držala)

4.1 Calculate Minimum Tool Length (izračun minimalne dolžine
orodja)
Ta opcija omogoča izračun minimalne dolžine orodja izven držala (Outside holder length) za
izogibanje kolizije držala in obdelovanca. Ko izberete Calculate minimum tool length polje in
kliknete na gumb
, SolidCAM izračuna priporočeno vrednost in jo prikaže v polju Minimum
tool length.
Ta opcija ni na voljo za Rest machining strategijo.
44

4. Orodje

4.2 Tool Selection (izbira orodja)
Gumb Select omogoča izbiro orodja, popravljanje parametrov ali določitev novega orodja.
Ob kliku na gumb Edit se odpre pogovorno okno Part Tool Table, ki omogoča izbiro orodja iz
tabele orodij. Lahko dodate novega ali izberete obstoječega.
Za več informacij o določitvi orodja poglejte v SolidCAM Milling Online Help.

4.3 Holder Clearance (varnostna razdalja držala)
Parameter Holder clearance določa kako blizu se lahko vpenjalo orodja približa materialu med
obdelavo.

Holder Clearance
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4.4 Spin & Feed Rate Definition (hitrost vretena in podajalnih
gibov)
Pogovorno okno Data prikazuje parametre, ki jih lahko določate in spreminjate.

Spin (vrtljaji)
V tem polju določite vrtilno hitrost vretena.
Hitrost vretena je definirana z dvema vrstama enot, S in V.
S je privzeta vrednost in določa vrtljaje na minuto. V pa določa rezalno hitrost v metrih/minuto

v metričnem sistemu ali v čevljih/minuto v inčnem sistemu izračunanih po naslednji formuli:
V = (S * PI * premer orodja) / 1000

Feed Rate (podajalna hitrost)
Vrednost za pomik se lahko določi na dva načina: F in FZ. F je osnovna vrednost, ki
predstavlja enoto na minuto. FZ pa predstavlja enoto na zob in je izračunana po sledeči formuli:
F/FZ

FZ = F/(število zob/plošic * S)

Gumba F/FZ pa nam omogočata, da preklapljamo med prikazanima vrednostima.
• Cutting. V tem polju določite hitrost podajanja med obdelavo.
• Link down. V tem polju določite hitrost zajedanja v material.
• Link up. V tem polju določite hitrost odmika iz materiala.
• Rapid. S tem parametrom določate hitrost hitrih gibov.
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Meje

5

5.1 Uvod
V SolidCAM-u določamo meje obdelav (Constraint boundaries) in vodilne meje (Drive
boundaries). Meje obdelav odrežejo odvečni del poti.

5.1.1Drive boundaries (vodilne meje)
Vodilne mejne krivulje določajo obliko poti orodja za naslednje HSM operacije: Ekvidistantna
obdelava (3D Constant Stepover), obdelava z zvezno transformacijo (Morphed machining),
obdelava z ofsetom (Offset cutting) in obdelava po mejni konturi (Boundary machining).

Drive boundaries for Morphed machining (vodilne mejne krivulje pri obdelavi
z zvezno transformacijo

SolidCAM omogoča določitev vodilnih mejnih krivulj pri obdelavi z zvezno transformacijo
Morphed Machining (poglavje 2.13).
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Pri tej operaciji sta potrebni dve vodilni krivulji. Lahko jih izberemo iz seznama že prej določenih
krivulj ali pa jih določimo na novo s klikom na
. Prikaže se Geometry Edit pogovorno okno.
Za več informacij o izbiri geometrije poglejte v SolidCAM Milling Online Help.
Kliknite na gumb Show. Na modelu se prikažeta izbrani vodilni krivulji.
Bodite pozorni, da sta obe izbrani krivulji isto usmerjeni.
Drive boundary curves

Cutting direction (smer rezanja)
Ta opcija nam omogoča, da določimo pot orodja med vodilnimi krivuljami.
• Across (prečno). Oblika poti orodja se ustvari prečno glede na vodilne krivulje. Vsak
rezalni pas pa se poveže z ustreznimi točkami vodilne krivulje.
Drive boundary curves
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• Along (vzdolžno). Oblika poti orodja se ustvari vzdolžno glede na vodilne krivulje.
Oblika poti orodja postopoma prehaja iz oblike prve vodilne krivulje v obliko druge
vodilne krivulje.
Drive boundary curves

Drive boundaries for Offset cutting (vodilne meje ofset obdelave)
Stran vodilne meje v meniju HSM operacije nam omogoča, da določimo krivuljo in parametre,
ki se nanašajo na odmik navideznih krivulj.
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Curve (krivulja)
Ta opcija nam omogoča, da določimo vodilno krivuljo, ki se uporablja za določanje poti
orodja.
Clear direction (stran obdelave)
Ta opcija nam omogoča, da določimo stran v katero se zamakne navidezna vodilna
krivulja. Vodilno krivuljo lahko zamaknemo levo, desno ali v obe smeri.

Left

Drive curve

Right

Cutting direction (smer rezanja)
Parameter Cutting direction nam omogoča, da izberemo smer obdelave. Če izberemo
opcijo Along, se bo obdelava izvršila vzdolžno glede na vodilno krivuljo. Oblikuje se pot
orodja med obliko vodilne krivulje in navidezne ofsetirane krivulje, ki počasi spreminja
obliko iz prve vodilne krivulje v drugo ofsetirano krivuljo. Druga opcija Across pa izdela
pot orodja prečno glede na vodilno krivuljo. Pot orodja pa se ustvari podobno kot opcija
Along.

Along

Across
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Boundary – Tool Relation (gibanje orodja glede na določeno mejo)
Opcija Boundary – Tool Relation nam omogoča, da določimo skrajno pozicijo orodja
glede na meje delovnega območja in parametre, ki se nanašajo na te pogoje.
Za več informacij preglejte poglavje 5.2.1.

5.1.2 Constraint boundaries (meje obdelav)
V pogovornem oknu Constrain boundary določimo meje znotraj katerih poteka obdelava .

Obdelava poteka zmeraj znotraj določenih mej. Meje določajo območje obdelave in se lahko
raztegnejo tudi izven delovnega območja za radij orodja ali več.
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Na zgornji sliki je prikazano kako center orodja potuje do določene meje. Radij orodja pa sega
izven označenih mej. Z ukazom Offset (poglavje 6.1.7) lahko kompenziramo poti orodja, tako
da lahko celotno orodje ostane znotraj obdelovalnih mej.
Če obdelava zajema več posameznih obdelovalnih kontur se operacije izvršijo na vseh konturah.

Obdelava lahko poteka znotraj dveh določenih konturnih mej. Določena je z odštevanjem
notranje površine od zunanje.

Lahko določate tudi obdelovalne površine, ki vsebujejo t.i. otoke znotraj že otočnih površin.
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5.2 Določitev mej
5.2.1 Vrste mej
Na voljo so sledeče vrste mej:

Created automatically (avtomatsko ustvarjene)
Možnost omogoča avtomatsko ustvarjanje mej, na podlagi geometrije izdelka (target), ali na
podlagi geometrije surovca. SolidCAM podpira naslednje tipe določevanja mej:
• Auto-created box of target geometry (avtomatska priprava gabaritnega okvirja po obliki
izdelka)
• Auto-created box o stock geometry (avtomatska priprava gabaritnega okvirja po obliki
surovca)
• Auto-created silhouette (avtomatska priprava meje po silhueti izdelka)
• Auto-created outer silhouette (avtomatska priprava mej po zunanji silhueti - ignoriranje
silhuetnih robov na luknjah v izdelku).

Created manually (ročno ustvarjene)
Ta opcija nam omogoča, da določimo sklenjene meje, ki
omejujejo pot orodja tako, da pripravimo 2D konturo v XY
ravnini na našem modelu ali tako, da avtomatično pripravimo
3D krivuljo na podlagi izbranih površin našega modela.
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SolidCAM podpira naslednje tipe določevanja 2D mej:
• Boundary box (omejitev v obliki pravokotnika)
• Silhouette boundary (silhuetna omejitev)
• User-defined boundary (uporabniško določena omejitev)
• Profile geometry (profilna omejitev)
• Combined boundary (kombinirana omejitev)

SolidCAM podpira naslednje tipe določevanja 3D mej:
• Selected faces (izbrane površine)
• Shallow areas (plitve površine)
• Theoretical rest areas (teoretične površine z ostanki materiala)
• Tool contact areas (površine v kontaktu z orodjem)
• Rest areas (površine z ostanki materiala)

5.2.2 Boundary name (ime meje)
V tem polju lahko določite novo geometrijsko omejitev-mejo ali izberete že določeno iz seznama.
• S klikom na gumb New
določevanja mej.

se prikaže ustrezno pogovorno okno, glede na izbran način

• S klikom na gumb Edit
se prikaže pogovorno okno Select Chain (poglavje 5.4.7) ki
omogoča da izberemo določene verige (Chain). Označena veriga se osvetli na modelu.

5.2.3 Boundary – tool relation (gibanje orodja glede na določeno
mejo)
Iz seznama lahko izberemo usmeritev orodja glede na prej določeno mejo. To polje je relavantno
samo za 2D meje.
Boundary

Internal (znotraj)
Orodje je v celoti znotraj obdelovalnih mej.

Tool
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External (zunaj)
Center orodja lahko potuje še za polmer orodja preko mejne krivulje.
Boundary

Tool

Centered (sredinsko)
Središče orodja potuje le do mejne krivulje.
Boundary

Tool
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Tangent (tangentno)
Metode za določanje mej zunaj,znotraj in sredinsko imajo več omejitev. V nekaterih primerih
zaradi teh omejitev ni možno obdelati željenih območij v celoti.
Unmachined area

Boundary – Tool Relation: Internal

Unmachined
area

Boundary – Tool Relation: Centered
Tool path rounding

Boundary – Tool Relation: External

Opcija Tangent nam omogoča, da se izognemo zgoraj prikazanim problemom.
Orodje se na tako določeni meji tangencialno dotika površine. Ne glede na naklon, lahko
popolnoma obdelamo površine s pomočjo katerih smo pripravili tangencijalno omejitev.
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The tool is tangent
to the projection
of the working area
onto the model faces

Boundary – Tool Relation: Tangent

Offset value (vrednost ofset dodatka)
S tem ukazom določimo distanco ofsetiranja (dodatka) glede na center orodja.
Pozitivna vrednost ofsetiranja poveča delovno območje, negativna vrednost ofsetiranja pa
reducira delovno območje.

+

+

None (brez)
Tu lahko določimo vrednost ofseta samo-prekrivajoče geometrije.
Ta opcija je na voljo samo v HSM na Drive boundaries strani, ko je pod Technology izbran
Boundary machining.
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5.3 Automatically Created Boundaries (avtomatsko ustvarjanje
mej)

5.3.1 Auto-created box of target geometry (avtomatska priprava
meje v obliki pravokotnika po modelu izdelka)
With this option SolidCAM automatically generates a rectangular box surrounding the target
model. The tool path is limited to the area contained in this box.

Target Model
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5.3.2 Auto-created box of stock geometry (avtomatska priprava
meje v obliki pravokotnika po modelu surovca)
Sistem samodejno pripravi meje obdelav, ki imajo obliko pravokotnika. Velikost pravokotnika
ustreza gabaritnim meram surovca.

Stock Model

Target Model
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5.3.3 Auto-created silhouette (avtomatska priprava mej po silhueti)
Sistem samodejno pripravi silhuetno mejo po modelu izdelka. Meja je določena s projekcijo
zunanje in notranje konture modela na ravnino XY.

Target Model
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5.3.4 Auto-created outer silhouette (avtomatska priprava meje po
zunanji silhueti)
Sistem samodejno pripravi silhuetno mejo po modelu izdelka. Meja je določena s projekcijo
zunanje konture modela na ravnino XY.

Target Model
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5.4 2D Manually Created Boundaries (uporabniško določene 2D
meje)

5.4.1 Boundary box (omejitev v obliki pravokotnika)
Okoli označenih ploskev na modelu se na ravnini, ki je nad modelom, ustvari meja v obliki
pravokotnika. Obdelava se vrši le znotraj tega pravokotnika.

Pogovorno okno Select faces omogoča, izbiro potrebnih površin
modela. Kakor hitro izberemo in potrdimo pogovorno okno Select
faces se prikaže pogovorno okno Boundary box.
Opcija “The boundary will be created on”
Pri opciji The boundary will be created on določimo ploskve okoli
katerih želimo ustvariti meje. Kliknite na gumb Select. Prikaže se
Select Faces pogovorno okno (poglavje 5.4.6).
S klikom na gumb Show sistem prikaže izbrano ploskev na modelu.
Prikaže se tabela v kateri se samodejno izračunajo min. in max.
koordinata, center in dolžina pravokotnika.
SolidCAM vam omogoča da izračunane min. in max.
vrednosti koordinat X in Y tudi spremenite.
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Ko je omejitev v obliki pravokotnika določena potrdimo izbiro s klikom na
meje obdelav in prikaže se pogovorno okno Select Chain (poglavje 5.4.7).

. Ustvarijo se

5.4.2 Silhouette boundary (silhuetna omejitev)
Pri silhuetnem načinu določevanja mej se izbrani ploskovni robovi modela projecirajo na ravnino
XY. Z drugimi besedami je oblika meje takšna, kot da bi gledali obdelovanec v smeri osi orodja.

Pogovorno okno Silhouette boundary omogoča določitev parametrov in izbiro posameznih
ploskev na modelu, ki določajo silhuetno mejo.
Področje “The boundary will be created on”
V področju The boundary will be created on določimo ploskve okoli
katerih želimo ustvariti meje. Sistem nam omogoča, da iz seznama
izberemo že obstoječo geometrijo ali določimo novo. Kliknite na
gumb Select. Prikaže se Select Faces pogovorno okno (dialog
5.4.6). S klikom na gumb Show sistem prikaže izbrano ploskev na
modelu.
• Min. diameter (minimalni premer)

S tem parametrom določamo razdaljo med dvema nasprotnima točkama znotraj
določene meje. Če je premer manjši, kot je določen v okencu ta meja ne bo upoštevana.
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• Aperture (reže)

S tem ukazom določamo gladkost-zveznost silhuete. Manjša vrednost pomeni ostrejšo
obliko silhuetne meje, večja pa bolj gladko in zvezno obliko.
• Resolution (ločljivost)

S tem ukazom določamo hitrost kalkulacije. Manjša vrednost omogoča natančnejši popis
meje, vendar se čas računanja poveča.
Ko je geometrija za določitev silhuetne meje določena , kliknite na gumb
generirajo in odpre se Select Chain pogovorno okno (dialog 5.4.7).

. Mejne verige se

5.4.3 User-defined boundary (uporabniško določena meja)
SolidCAM omogoča, da uporabnik sam določi delovno območje. Pri tem načinu določimo t.i.
Working area geometrijo (zaprta zanka se tvori glede na izbrane robove na modelu).
Za več informacij o določevanju Working area geometrije si poglejte na SolidCAM Milling Online
Help.
SolidCAM avtomatsko projecira izbrano geometrijo na ravnino XY in določi 2D mejo.

Pogovorno okno Geometry Edit omogoča določitev geometrije.
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5.4.4 Profile geometry (profilna omejitev)
SolidCAM omogoča, da uporabnik določi meje, ki temeljijo na Profilni geometriji. Vse HSR/
HSM operacije omogočajo zaprto profilno geometrijo. Obdelovalna strategija Obdelava
po mejnih konturah - Boundary machining (dialog 2.15) omogoča tudi obdelavo z odprtimi
profilnimi oblikami: ta način se uporablaja pri graviranju in posnetju robov.
Za več informacij o določevanju profilne geometrije poglejte na SolidCAM Milling Online Help.
SolidCAM avtomatsko projecira izbrano geometrijo na ravnino XY in določi 2D mejo.
Pogovorno okno Geometry Edit omogoča določitev geometrije.

5.4.5 Combined boundary (kombinirana omejitev)
S tem načinom določevanja mej sistem uporabi booleanove operacije med delovnim območjem
(working area) in prej določenimi mejami (Boundaries). Kliknite na ikono New.
Prikaže se pogovorno okno Boolean Operations.

Coordinate System (koordinatni sistem)
Iz seznama izberite SolidWorks-ovo konfiguracijo modela, za katero želite določiti geometrijo
in lokacijo geometrije.
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Configurations (Konfiguracije)
To polje omogoča izbiro SolidWorks konfiguracije kjer se nahaja uporabniško določena
geometrija za booleanove operacije.
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Vrsta operacije
V tem polju določite vrsto booleanove operacije. Sistem omogoča naslednje načine:
• Unite (združi brez notranjih segmentov)

Source geometries

Ta način združi izbrane geometrije, pri čemer se vsi
notranji segmenti, ki se med sabo sekajo, odstranjeni.
Končna geometrija je prikazana na sliki pod
imenom Resulting geometry.
Geometry 1

Geometry 2

Resulting geometry

• Merge (združi)

Source geometries

Ta način združi vse kreirane geometrije v eno
celoto. Končna geometrija je prikazana na sliki pod
imenom Resulting geometry.

Geometry 1

Geometry 2

Resulting geometry

Geometry 3
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• Subtract (odštej)

Source geometries

Ta način izvede funkcijo odštevanja med dvema
geometrijama. Pomemben je vrstni red izbiranja
geometrije. Izbrana geometrija 2 se odšteje od
izbrane geometrije 1.
Geometry 1

Geometry 2

Resulting geometry

Source geometries

• Intersect (presek)

Ta način omogoča ustvarjanje nove geometrije na
območju preseka dveh obstoječih.
Geometry 1

Geometry 2

Resulting geometry

Kliknite na gumb Accept, da potrdite izbrano geometrijo.
Geometries (geometrije)
V polju Geometries so prikazane vse delovne površine kosa, ki so razdeljene glede na način
določanja.
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V tem polju lahko izberete primerne geometrije za določevanje boolovih opearcij. V pravem
vrstnem redu označite okenca zraven imena geometrij, da določite boolove operacije med njimi.
S klikom na gumb
se določena geometrija izpiše pod glavnim napisom Combined 2D.
SolidCAM omogoča da določeno ime geometrije tudi spremenite. Novo kreirana geometrija je
avtomatsko izbrana za nadaljne booleanove opearacije.
Rezultat izbrane kombinirane geometrije je vedno
2D geometrija razen, če je ena ali več vhodnih mej
3D oblike.
Z desnim klikom na posamezno geometrijo lahko izbiramo med
naslednjimi možnostmi:
• Accept. S klikom na gumb potrdite izbrane booleanove
operacije z izbranimi geometrijami.
• Unselect All. S klikom na gumb odznačite izbrane geometrije.
• Delete. S klikom na gumb izbrišete izbrano geometrijo.

5.4.6 Select Faces (izbira površin)
V tem pogovornem oknu lahko izberete eno ali več ploskev SolidWorks-ovega modela. Izbrane
ploskve se prikažejo v pogovornem oknu .
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Če izberete napačen element kliknite na gumb Unselect. Prav tako lahko z desnim klikom na
izbrano ploskev “Face” izberemo iz menija ukaz Unselect.
S klikom na Reverse/Reverse all zamenjate smer normalnega
vektorja izbrane ploskve na modelu.
S klikom na gumb CAD Selection lahko izbirate ploskve modela s
pomočjo SolidWorks-ovih orodij.

5.4.7 Select Chain (izbira geometrijskih “verig”)
Glede na vrsto določevanja mej, SolidCAM generira t.i. zaprte verige glede na prej določene
ploskve modela. Pogovorno okno Select Chain omogoča izbiro posameznih verig.
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5.5 3D Manually Created Boundaries (ročno določene 3D meje)

5.5.1 Skupni parametri
Polje “The boundary will be created on”
• Selected faces. Ta opcija omogoča izbiro ploskev na modelu,
za katere želimo določiti meje. SolidCAM omogoča da izberete
že izbrane ploskve Faces geometry iz spustnega seznama ali
definirate nove s klikom na gumb Select. Prikaže se pogovorno
okno Select Faces (poglavje 5.4.6). S klikom na gumb Show se
prikaže izbrana geometrija.
• Whole model. Ta SolidCAM opcija omogoča, da sistem avtomatsko
generira izbrane vrste mej za celoten model.
Limits (omejitve)
• Z Limits
Meje omejujejo delovno področje. Delovno področje zajema
tiste dele označenih površin, ki zadostijo merilom izbire po višini (Z-Top ali
Z-Bottom).
• Angle
Meje omejujejo delovno področje. Delovno področje zajema tiste dele označenih
površin, ki zadostijo merilom izbire po naklonskem kotu (Min. ang ali Max. ang). Pri
obdelavi plitvih površin Shallow Area boundaries (poglavje 5.5.3), je najpogosteje
uporabljen naklon med 0 in 30 stopinj. Na površinah, ki so zelo blizu minimalnemu in
maksimalnemu naklonskemu kotu se lahko pojavijo nezaželjeni skrhani robovi, tako
da moramo spremeniti min. in max. vrednost naklonskega kota. Lahko pa podamo
tudi manjše ofsetiranje iz mejnih robov, da odpravimo nezaželjene skrhane robove.
• Contact Areas Only
S tem ukazom sistem izbere samo tiste meje, ki so v kontaktu s površino modela.
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Polje “Boundaries”
• Wall offset (dodatek na stene)
V okencu Wall offset določimo distanco med steno in referenčno točko orodja. Ta
parameter je podoben parametru Wall offset v poglavju prehodov (poglavje 6.1.1).
Za grobe in polfine obdelave nastavite parameter Wall offset večji od 0. Kalkulacija
se izvede glede na spremenjeno orodje za vrednost, ki je enaka parametru Wall offset.
Pri tej operaciji ostanejo ostanki materiala na modelu.
Za fine obdelave nastavite parameter Wall offset na vrednost 0. Kalkulacija se izvede
glede na prej določeno orodje, brez dodatka.
V posebnih primerih, npr. pri obdelavi elektrod nastavimo vrednost parametra Wall
offset manjše od 0. Končni model bo manjši od narisanega za vredost, ki je enaka
parametru Wall offset. Tudi meje morajo biti zato ustrezno manjše.
• Floor offset (dodatek na dnu)
S tem parametrom SolidCAM premakne meje v smeri osi orodja.
Meje se preračunajo glede na parameter Wall offset. Končna meja je premaknjena v
smeri osi orodja za parameter Floor offset.
• Min Diameter (minimalni premer)
S tem parametrom določamo razdaljo med dvema nasprotnima točkama znotraj
določene meje. Če je premer manjši, kot je določen v okencu ta meja ne bo upoštevana.
S tem se izognemo nepotrebni obdelavi zanemarljivo majhnih področij.
• Offset (ofset/dodatek)
Ko so meje pripravljene lahko določimo še dodatek na meje. V nekaterih primerih
je priporočljivo da uporabimo manjšo vredost dodatka, tako se lahko izognemo
skrhanim mejnim robovom na površinah, ki so nagnjena za kot, enak parametru
Contact Angle.
Pri načinu določevanja mej Rest areas (poglavje 5.5.6) brez dodatka, se lahko pri
obdelavi pojavijo koničasti robovi. Če izberemo način Theoretical rest areas (poglavje
5.5.4), se meje kreirajo izven površine za vrednost, ki je enaka parametru Offset.
Pri tem načinu je zagotovljena dobra površina okoli mejnih robov. Brez dodatka
bi se lahko na mejnih robovih pojavile sledi konic neobdelanih površin. Parameter
Offset odpravi te pomankljivosti, mejni robovi so bolj gladki, pot orodja pa je manj
koničasta.
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• Resolution (ločljivost)
S tem parametrom vplivamo na hitrost računanja. Manjša vrednost ločljivosti bolj
podrobno popiše meje, vendar pa se čas preračunavanja poviša.

5.5.2 Selected faces (območje obdelave glede na izbiro površin)
Ta opcija nam omogoča, da za določitev mej naše obdelave izberemo površine na modelu. Način
je podoben kot pri operaciji 3D rezkanje, ko v meniju delovno območje (working area) izberemo
površine.

Če hočemo na tak način določiti meje obdelave, je potrebno v
meniju kjer določamo meje preklopiti parameter Boundary type na
opcijo Created manually, nato izberemo še opcijo Selected faces.
Name (naziv)
Ta del nam omogoča, da določimo naziv in toleranco območja, ki
ga hočemo pripraviti.
Drive faces (površine za obdelavo)
Ta del nam omogoča, da določimo površine, ki jih želimo obdelati.
Pot orodja se ustvari samo na področju izbranih površin. Gumb Define prikaže okno Select
faces s katerim izberemo površine. Parameter offset pa nam omogoča, da določimo dodatek, ki
ga puščamo na Drive faces.
Check face
Drive face
Drive faces offset
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Check faces (kontrolne površine)
Ta del pa nam omogoča, da določimo površine, ki se jim želimo izogniti (Check faces) pri
kreiranju poti orodja. Gumb Define prikaže okno Select faces s katerim izberemo površine.
Okno Offset pa nam omogoča, da določimo odmik od kontrolnih površin. Orodje se izogiba
kontrolnim površinam. Približa se lahko le na razdaljo Check faces offset.

Check faces offset
Check face
Drive face

5.5.3 Shallow areas (plitve površine)
S tem načinom SolidCAM izračuna in določi plitve površine na modelu in določi meje okoli njih.

Orodje, ki bo uporabljeno pri tej operaciji, mora biti izbrano preden začnemo
določevati plitve površine.
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Pogovorno okno Select faces nam omogoča, da izberemo potrebne površine modela. Ko so
površine izbrane in pogovorno okno potrjeno se prikaže meni . Shallow Areas.
To pogovorno okno pa nam omogoča, da določimo številne parametre za
kreiranje meje plitvih površin.

5.5.4 Theoretical rest areas (teoretično zaznavnje
ostankov)
Ta način določi 3D meje na površinah, ki jih sistem obdela z navideznim orodjem. Ta način
določevanja prinese dobre rezultate za pol-fine in fine obdelave. Nato lahko te meje uporabimo
za nadaljne SolidCAM HSM obdelave z enakim ali manjšim orodjem.
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Pogovorno okno Select faces nam omogoča, da izberemo potrebne površine modela. Ko so
površine izbrane in pogovorno okno potrjeno se prikaže meni
Theoretical Rest Areas.
To pogovorno okno pa nam omogoča, da določimo številne
parametre za teoretično zaznavnje ostankov.
Limits (omejitve)
• Include Corner Fillets

Če je vključena ta opcija sistem avtomatsko zaokroži vse
ostre robove, ki so znotraj meje.
• Min material depth

Sistem poišče najmanjše vrednosti debelin ostankov
znotraj meje. Če je ostanek izračunan glede na navidezno
orodje manjši od vnešene vrednosti v okencu, ta površina
ni vključena v površino ostankov.
Parameter Min material depth naj bo večji od višine
konice neobdelanega materiala z navideznim orodjem. Če je parameter Min material
depth manjši od konice neobdelanega materiala z navideznim orodjem, se avtomatsko
doda celotna površina modela v obdelovalno površino.
Reference Tool (referenčno orodje)
V tem polju določite parametre referenčnega orodja, uporabljenega za teoretično določevanje
ostankov. To orodje je ponavadi večje od dejanskega orodja uporabljenega v operaciji. Navidezne
poti orodja določijo površine ostankov, na teh površinah pa se kreirajo meje.
Določiti morate premer orodja Tool diameter in robni radij Corner radius.
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5.5.5 Tool contact area (področje v kontaktu z orodjem)
Ta način določi 3D meje okoli označene površine, kjer je orodje v kontaktu s površino tudi na
skrajnih robovih označenih površin.
določevanje mej ni primerno za vertikalne ali strme površine.
Največji kot, ki je še lahko uporabljen je 80 stopinj.
Tool contact area

Površina mora biti izbrana, kot je prikazano na spodnji sliki.

Če je meja kontaktne površine Tool contact area pripravljena npr. iz izbrane površine na spodnji
sliki, bo ta površinska meja premaknjena od robu, ki je v kontaktu z drugo površino. Orodje bo
lahko doseglo samo tiste robove okoli katerih ni drugih površin, ki bi ovirale njegovo gibanje.
Pogovorno okno Select faces nam omogoča, da izberemo potrebne površine modela. Ko so
površine izbrane in pogovorno okno potrjeno, se prikaže meni Tool contact areas.
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To pogovorno okno pa nam omogoča, da določimo parametre za izračun meja.
Polje “Boundaries”
Overthickness (dodatek na orodju)
Ta parameter je uporabljen samo pri tem načinu določevanja mej.
Overthickness je parameter, ki ga določimo v določenih primerih
z namenom, da povečamo velikost orodja in s tem zagotovimo
bolj zaokrožene robove. Velikost orodja se procentualno poveča za
vrednost parametra.

Constrain (omejitev)
Z ukazom Constrain SolidCAM omogoča določitev omejitve poti orodja na dva načina:
• Center point (središčna točka)
Točka, kjer se orodje dotakne površine, je vedno znotraj meje.

• Contact point
Kontaktna točka potuje vedno znotraj meje.
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5.5.6 Zaznavanje ostankov
Pri tem načinu določevanja mej sistem najde ostanke materiala na obdelovancu. Okoli ostankov
se kreirajo 3D meje, ki tako omejijo pot orordja samo na ne obdelane površine. Velikost orodja
mora biti enaka ali manjša specifičnim mejnim površinam.
Pogovorno okno Select faces nam omogoča, da izberemo potrebne površine modela. Ko so
površine izbrane in pogovorno okno potrjeno se prikaže meni Rest Areas.

To pogovorno okno pa nam omogoča, da določimo parametre za preračun zaznavanja ostankov.
Polje “Previous operations”
SolidCAM omogoča določitev prejšnje HSR/HSM operacije in s tem določi površine ostankov.
Parameter “Min. material depth”
S tem parametrom vplivamo na hitrost računanja. Manjša vrednost bolj detajlno popiše meje,
vendar pa se zviša čas preračunavanja.
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6

Na strani Passes določite tehnološke parametre, ki so potrebni za pripravo izbrane
SolidCAM HSR/HSM operacije.

Skupni parametri
Različne obdelovalne strategije vsebujejo veliko skupnih prametrov, v nekaterih strategijah
pa so dodani še dodatni parametri. Spodaj opisani parametri služijo za pregled različnih
parametrov, ki se pojavljajo v SolidCAM HSR/HSM obdelovalnih strategijah.
Izbirate lahko med:
• Passes parameters (tehnološki parametri) HSR/HSM
• Smoothing parameters (parametri glajenja ostrih robov obdelovalnih poti)
HSM

HSR/

• Adaptive step down parameters (parametri prilagodljivega koraka podajanja) HSR/
HSM
• Edit Passes parameters (parameter urejanja prehodov)

HSR/HSM

• Cross parameters (navzkrižni parametri) HSM
• Axial offset parameters (ofset v smeri osi orodja)

HSM

V polju Advanced so prikazani dodatni zavihki z naprednimi parametri.
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6.1 Tehnološki parametri
Stran Passes vsebuje glavne parametre, ki vplivajo na pripravo obdelovalnih prehodov .

• Wall offset (dodatek na stene)
• Floor offset (dodatek po višini)
• Tolerance (toleranca)
• Step down (korak podajanja navzdol)
• Step over (prečni korak med prehodi)
• Pass extension (podaljševanje obdelovalnih prehodov)
• Offsets (korak ofsetiranja)
• Refine corners (optimizacija robov)
• Limits (omejitev površin)
• Point reduction (redukcija točk)
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6.1.1 Dodatek na stene
SolidCAM omogoča navidezno modifikacijo premera orodja z parametrom “Wall offset”.
Obdelava se izvrši glede na modificirano orodje.
Positive value (pozitivni dodatek)

Wall
offset

Orodje se giblje za parameter “Wall offset” stran od obdelovalne
površine. Na obdelovancu so površine obdelane z dodatkom.
V splošnem se pozitivna vrednost parametra “thickness”
uporablja za grobe in polfine operacije. Ta dodatek se kasneje
obdela pri fini obdelavi.

No offset (brez dodatka)

V tem primeru SolidCAM uporabi orodje specifičnega premera,
da izračuna poti orodja. Obdelava se izvrši brez kakršnega koli
dodatka na obdelovalnih površinah. V splošnem uporabljamo
to vrednost parametra pri finih obdelavah.

Negative value (negativni dodatek)

V tem primeru orodje prodira globlje v material, od dejanske
površine.
Ta opcija se uporablja v posebnih primerih npr. pri izdelavi
elektrod. Orodje odstrani material do nivoja, ki je nižji od
površine na modelu. Kalkulacija poti orodja temelji na
modificiranem orodju, ki je manjši od dejanskega uporabljenega
pri tej operaciji.
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Wall
offset

6. Prehodi

Pri kalkulaciji poti orodja z negativnim parametrom “Wall offset” sistem uporabi
modificirano orodje, manjše od dejanskega.
Ta parameter naj bo isti ali pa manjši od radija
zaokrožitve rezalnega robu na orodju. Kadar je
parameter večji od radija orodja se lahko orodje
pri naklonskih površinah okoli 45° zarije globlje v
material kot dejansko želimo (kot prikazuje slika).
Pri vertikalnih in horizentalnih površinah pa ta 1 mm
problem odpade.
Negativna vrednost parametra “Wall offset”
(npr.-1mm) ki se doda orodju brez zaokrožitve
~1.4 mm
rezalnega robu, je vrednost diagonale v vogalu
večja od 1 mm (približno 1.4 mm). Ta vrednost je
v večini primerov nezaželjena. Zato običajno pri
določanju obdelav z negativnim parametrom “Wall
offset” določimo orodje z radijem zaokrožitve rezalnega robu enakem parametru
“thickness” - radij zaokrožitve 1 mm je uporabljen za določitev parametra “Wall
offset” 1 mm.
Če določite orodje brez zaokrožitve rezalnega robu, je parameter “Wall offset” na
površinah nagnjenih za kot, okoli 45 stopinj večji.
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Orodje z radijem zaokrožitve rezalnega robu enakem željeni negativni vrednosti
parametra “Wall offset” prinese boljše in natančnejše rezultate.

6.1.2 Dodatek po višini
Dodatek v smeri osi orodja je uporabljen pri
vzpenjanju in spuščanju orodja. Ta dodatek ima
efekt samo pri obdelavi horizontalnih površin
na modelu in ne vpliva na vertikalne površine.
Privzeta vrednost tega parametra je enaka
vrednosti parametra “Wall offset” (poglavje 6.1.1).
Pot orodja se izračuna glede na izbrano orodje
in parameter “Wall offset”. Končna pot orodja
je izračunana glede na premik orodja v smeri osi
orodja za vrednost ki je enaka parametru “Floor
offset”.
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6.1.3 Toleranca
Vse operacije vsebujejo toleranco, ki vpliva na natančnost kalkulacije poti orodja. Manjša
vrednost določi natančnejšo pot orodja.

Surface
Cut with high tolerance
Cut with low tolerance

Toleranca je maksimalna vredost odstopanja od površin na modelu.
Z drsnikom lahko prilagodite odstopanje znotraj območja, ki je določeno na strani 3D HSM/3D
HSR v SolidCAM Settings > Defaults > Tolerance.

6.1.4 Korak podajanja navzdol
Parameter Step down je uporabljen pri grobih obdelavah (Rough machining) in fini obdelavi po
Z-nivojih (Constant Z finish). Parameter določa razmak med prehodi vzdolž osi orodja. Ta
parameter je lahko različen pri prilagodljivem koraku podajanja Adaptive step down (poglavje
6.3).

Step down

Ta parameter je na voljo s strategijo Constant Z.
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Step down type (načini podajanja navzdol)

• Constant
Ta parameter je privzeta opcija, ki omogoča konstantno podajanja vzdolž vseh
nivojev modela.
• Constant & flats
Ta parameter omogoča dodajanje dodatnih prehodov za obdelavo preostalega
materiala na ravninah.
Ta parameter je na voljo za HM Roughing strategijo.

6.1.5 Prečni korak med prehodi
Parameter Step over določa razdaljo med dvema sosednima prehodoma.
V strategiji 3D Constant step over je vrednost
razdalje Step over konstantna.

Step over

V Morphed machining in Offset cutting tehnologijah
lahko Step over nekoliko varira in določa vrednost prečnega koraka.
Za vse operacije je ta parameter merjen na ravnini XY, razen za ekvidistantno obdelavo (poglavje
2.17).
Parameter je možno uporabiti pri obdelavah: Linear machining, Radial
machining, Spiral machining, Morphed machining, Offset cutting, 3D
Constant step over, Hatch roughing in HM Roughing.
Step over type (načini prečnih korakov)
•

Core

Vsi prehodi so ofseti obdelovanega področja. Vsa področja se obdelujejo od zunaj
navznoter.
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Cavity

Vsi prehodi so ofseti obdelovanega področja. Vsa področja se obdelujejo iz centra
navzven.
•

HM spiral

Vsi prehodi so ofseti območja kosa. “Core” področja se obdelujejo od zunaj
navznoter. “Cavity” področja se obdelujejo iz centra navzven.
Ta parameter je na voljo za HM Roughing strategijo.

6.1.6 Podaljševanje obdelovalnih prehodov
S tem parametrom lahko uporabnik določi podaljševanje reza preko meje, saj s tem določi, da se
bo orodje pomikalo k površini obdelave z delovnim in ne s hitrim gibom.
Linearna pot orodja na spodnji sliki je določena brez podaljšanja obdelovalnih pasov:
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Linearna pot orodja na sliki spodaj je določena s podaljšanjem obdelovalnih pasov za 5 mm:

Parameter Pass extension se uporablja pri Linear machining in Radial machining
strategijo.

6.1.7 Korak ofsetiranja
Vsak Z-nivo obdelave obsega ravninski profil in serijo koncentričnih profilov razmaknjenih za
distanco “offset”. Minimalna in maksimalna vrednost ofsetiranja določa razmak med dvema
obhodoma. SolidCAM izbere največjo možno vrednost znotraj področja, ki še zadostuje, da je
celotna površina obdelana.

Offset
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Za primer vzemino grobo konturno obdelavo (Contour Roughing), ki je sestavljena iz serije
ofsetiranih profilov. Če je razmak med dvema profiloma manjši ali enak radiju orodja, je celotna
površina obdelana. V določenih primerih, kjer so profili zelo lepo zaokroženi, je možna tudi
obdelava z distanco ofsetiranja večjo od premera orodja. Običajno pa obdelava s parametrom
ofsetiranja večjim od premera orodja med prehodi orodja pušča neobdelane stopnice. Med tema
dvema ekstremoma, radij in premer orodja, je zato idealna vmesna strategija ofsetiranja, ki ne
pušča neobdelanih stopnic med prehodi. SolidCAM uporablja napredne algoritme za določitev
idealnega ofsetiranja.
vrednost ofsetiranja naj bo večja od parametra Offset tolerance (poglavje 6.2.3) in manjša
od radija orodja; maksimalna vrednost ofsetiranja pa naj bo večja od minimalne vrednosti
ofsetiranja in manjša od dvakratne vrednosti minimalne vrednosti.
Min.

Ta parameter je uporabljen pri naslednjih obdelavah: Contour roughing, Hatch
roughing in Horizontal finishing.

6.1.8 Omejitev površin
V tem polju določite zgornji in spodnji Z-nivo orodja
področje znotraj katerega se giblje orodje.

-

• Z-Bottom limit. Ta parameter določa spodnji
Z-nivo obdelave. Privzeta vrednost tega
parametra je najnižja točka na modelu.
S tem limitom omejimo tako obdelovalne
poti, kot tudi orodje. V nasprotnem primeru bi se lahko orodje kjer ni materiala
spustilo do nivoja, ki ga ne želimo obdelovati.
• Z-Top limit. Ta parameter določa zgornji Z-nivo obdelave. Privzeta vrednost tega
parametra je najvišja točka na modelu.
• Delta. This parameter allows you to set a value for machining above or below the values
specified in Z-Top and Z-Bottom limits.
• CoAngle. Poravnava kontaktnega kota je uporabljena pri linearni strategiji s prečnim
čiščenjem slabo obdelanih področij.
Ta opcija je na razpolago samo pri Linear machining strategiji.
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• Angle. SolidCAM omogoča tudi omejitev obdelave glede na naklonski kot površin po
katerih se vrši obdelava. Vzemimo primer obdelave po Z-nivojih: ta obdelava je primerna
za strme površine, saj je razmak med prehodi določen s parametrom “Stepdown”. Na
položnih površinah pa ta obdelava ni primerna saj je zaradi položnosti površin razmak
med prehodi prevelik, posledica tega pa je slabo obdelana površina. Da se izognemo
temu, lahko omejimo področje obdelave na površine med 30 in 90 stopinj.
Kot je merjen med normalo orodja in normalo
ploskve modela. Kot 0 stopinj pomeni sovpadnost
obeh normal t.j. horizontalna površina.
Omejitev naklonskega kota je možna pri
naslednjih obdelavah: Constant Z, Linear,
Radial, Spiral, Morphed, Boundary, 3D
Constant Step over in Pencil milling strategiji.
• Contact areas only
Kadar je izbran ta ukaz, se pot orodja ustvari samo tam, kjer je orodje v kontaktu
s ploskvijo na modelu. Primer na spodnji sliki prikazuje obdelavo po Z-nivojih z in
brez ukaza Contact areas only.
Z ukazom “Contact Areas Only” se obdelava omeji na aktualno površino modela.
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Brez ukaza “Contact Areas Only” se obdela tako centralni del, kot tudi zunanji rob.

6.1.9 Redukcija točk
SolidCAM omogoča optimizacijo poti orodja z redukcijo števila točk.

Ukaz Fit arcs omogoča da sistem poveže linijske segmente v krožnico. Vrednost tolerance določa
dopustno odstopanje krožnice od linijskih segmentov.
Vrednost Tolerance predstavlja odstopanje linijskih segmentov, ki se uporabi za redukcijo točk
in povezovanje v krožnice.
Z uporabo drsnika lahko nastavimo toleranco v območju določenim na 3D HSM/3D HSR strani
v SolidCAM Settings > Defaults > Tolerance.

6.1.10 Optimizacija robov
Ta možnost omogoča, da izboljšate položaj robov in zagotovite gladko pot orodja.
Optimizacija robov je možna pri naslednjih obdelavah: Contour roughing, Rest
roughing in Horizontal machining.
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6.2 Parametri glajenja (smoothing parameters)
Z ukazom Smoothing sistem napravi zaokrožitev/glajenje ostrih robov vseh obdelovalnih poti.

S tem se lahko zviša podajalna hitrost
orodja, zmanjša pa se tudi obraba
rezilnega robu. Ta ukaz se pogosto
uporablja pri grobih obdelavah.

Tool path without smoothing

Tool path with smoothing
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6.2.1 Maksimalni radij
Zaokrožitve potekajo v obliki krožnega loka. Parameter Max. radius določa maksimalni radij
zaokrožitve, ki je še dovoljen.

6.2.2 Toleranca profila
Ta parameter določa odklon zunanjih zaokroženih ostrih robov poti orodja od originalnega
profila. Nastavite vrednost parametra Profile tolerance na majhno vrednost ali nič da zmanjšate
odstopanje od originalnega profila.

6.2.3 Toleranca ofsetiranja
Ta parameter določa odklon notranjih zaokroženih ostrih robov poti orodja od originalnega
profila. Ta parameter je identičen parametru Profile tolerance, vendar pri tem parametru poteka
zaokroževanje poti samo na notranjo stran profila, kot prikazuje spodnja slika. Parameter Offset
tolerance je razdalja med ostrim prehodom profila in zaokroženim ostrim prehodom.
Sprememba Profile tolerance parametra ne pomeni, da bo na obdelovalnih površinah ostajal
neobdelan material.
Profile
tolerance

Original
tool path

Smoothed
tool path

Offset
tolerance
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6.3 Prilagodljiv korak podajanja

Na področjih kjer je pomembna horizontalna razdalja med dvema prehodoma, je potrebno
vključiti ukaz Adaptive step down. Sistem doda nove nivoje na mestih, kjer je to potrebno in
zmanjša horizontalno razdaljo med njima.
V nekaterih primerih se samo s korakom podajanja ne moremo približati zgornjim robovom na
obdelovalnih površinah. Parameter Adaptive step down doda nivoje, ki obdelajo tudi te ostanke.
Parameter Step down kontrolira maksimalni korak podajanja za celotno obdelovalno površino,
parameter Adaptive step down pa določa nivoje na položnih površinah.
Adaptive step down
passes

Adaptive step down is not chosen Adaptive step down is chosen

Adapt Step down by seznam omogoča izbiranje načina prilagodljivega

koraka podajanja:
• None

Prehodi se izvedejo brez Adaptive step down,posledično
lahko nekaj materiala ostane neobdelanega na zgornjih površinah.
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• Automatically insert extra passes

Dodatni prehodi so vstavljeni za rezanje zgornje površine; naslednji korak podajanja se
preračuna od tega prehoda dalje.
•

Minimum step down

Ta parameter določa minimalni dopustni korak.
•

Precision

Ta parameter kontrolira kako natančno sistem najde primerno višino na modelu, da
vstavi nove prehode.
•

Profile step-in

Ta parameter določa maksimalno XY-razdaljo med dvema obdelovalnima profiloma,
ki se nahajata na dveh zaporednh Z-nivojih. Ko sistem izračuna Z-nivo naslednjega
profila, izračuna tudi distanco “Profile Step-in” med njima. Če je izračunana vrednost
večja od parametra “Profile Step-in” SolidCAM zgosti število prehodov, vse dokler
ni distanca med njima manjša od parametra Profile step-in.
Large cusp

Small cusps
Inserted
Z-level

Without Profile step-in

With Profile step-in
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•

Velikost stopnic

Velikost stopnice, ki ostane po obdelavi lahko določimo s kombinacijo parametrov
Min. step down in Profile step. Lahko pa uporabimo kombinacijo parametrov Min.
step down in Scallop. Parametra Profile step in in Scallop pa se med seboj izklučujeta.
Profile step in

Cusp

Min. step down
Machined surface

Cusp

Machined surface

Scallop

Kadar je za določitev koraka navzdol izbrana kombinacija Scallop in Min. step down,
SolidCAM določi ustreznost parametrov na podlagi spodnjih dveh kriterijev.
• Vrednost Scallop mora biti pozitivna;
• Vrednost Scallop mora biti manjša kot vrednost parametra Min. step down.
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Če vnešena vrednost za parameter Scallop ne ustreza kriterijem za preračun, se med preračunom
operacije prikaže pogovorno okno Error Parameters ki nas opozori, da smo vnesli napačno
vrednost in nam prikaže razpon vrednosti za parameter.

• User-defined Cut levels (uporabniško določeni nivoji rezanja)

Nivoji rezanja se lahko urejajo in dodajajo ročno v User-defined cut levels tabeli. Vpišite
Z-nivoje v Z stolpec tabele. Vrednosti se razporedijo v padajočem vrstnem redu.
Prehodi se izvedejo brez Adaptive step down, posledično lahko nekaj materiala ostane
neobdelanega na zgornjih površinah.
Ta opcija je na voljo za HSR strategijo Contour in Hatch roughing ter za HSM
strategijo Hybrid Constant Z, Prismatic Part machining in Helical machining
obdelavo.
• Use drive curve (uporabi vodilno krivuljo)

Ta opcija omogoča uporabo vodilne krivulje za določitev višine na kateri se prehodi
izračunajo. Kliknite na
in izberite katerokoli odprto ali zaprto krivuljo za določitev
geometrije.
Uporaba te opcije vzdržuje doslednost pri obdelavi krivulje z avtomatsko manjšim
podajanjem navzdol na plitvih/položnih področjih.
Ko izberete opcijo Use drive curve, Step down parametera ni več možno določiti
ročno.
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6.4 Urejanje prehodov
Če izvajamo obdelave na surovcih, ki že vsebujejo določeno obliko in ne na surovcih pravokotne
ali cilindrične oblike, uredimo poti orodja, da se izognemo nepotrebnim rezom po zraku.
Ureditev obdelovalnih poti je lahko uporabljena v obeh primerih, npr. če obdelujemo surovec v
obliki ulitka ali obdelujemo model, ki vsebuje že predhodne operacije.
Vzemimo primer, ko želimo model na spodnji sliki, obdelati s konturno grobo obdelavo
(Contour roughing):

S to obdelovalno strategijo dobimo
prikazane poti orodja.
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Namesto rezkanja cilindričnega bloka, začnemo z ulitkom prikazanim spodaj.

Rezultat urejene poti orodja je prikazan na spodnji sliki.
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Pogovorno okno Edit Passes omogoča določitev parametrov, ki vplivajo na pot orodja.
Edit using surfaces (urejanje s površinami)
Z izborom tega polja lahko obdelavo omejimo z uporabo Updated
Stock modela ali z določitvijo ofseta na geometrijo operacije.
Overthickness (odebelitev)
Kadar urejamo obdelovalne poti navidezno odebelimo orodje za vrednost parametra
Overthickness. S tem parametrom lahko določimo bolj urejene poti orodja. Negativna
vrednost parametra omogoča, da sistem navidezno poveča velikost končnega modela in
obdela samo tiste površine na modelu, ki jih še doseže. Pozitivna vrednost tega parametra
pa navidezno zmanjša velikost končnega modela in obdela vse površine, ki jih doseže.
Axial overthickness (aksialna odebelitev)
Ta parameter določa vrednost odebelitve rezkarja z večanjem (pozitivna odebelitev) ali
manjšanjem (negativna odebelitev) vzdolž osi orodja. Aksialna odebelitev ima največji
vpliv na horizontalne površine in nobenega vpliva na vertikalne površine. Ta vrednost je
privzeto enaka, kot je horizontalna debelina.
Stock definition style (določanje s surovcem)
Ta opcija omogoča izbor načina določitve področja obdelave.
• Ko je izbrana opcija Target geometry, SolidCAM doda Overthickness vrednost kot ofset
geometriji končnega kosa trenutne operacije. Ofsetiran kos se uporabi kot surovec.
• Ko je izbrana opcija Auto updated stock/Automatically, SolidCAM izračuna model
posodobljenega surovca na koncu vseh operacij. Vrednost Overthickness se doda kot
ofset surovcu, ki se uporabi v trenutni operaciji.
• Ko je izbrana opcija Stock by *.FCT file, se obdelava izvede na območju določenem z
ofsetom posodobljenega surovca, kot ga definira FCT datoteka v CAM-Part mapi. Ofset
je določen z Overthickness parametrom.
• Ko je izbrana opcija Stock by *.STL file se obdelava izvede na območju določenem z
ofsetom posodobljenega surovca, kot ga definira STL datoteka v CAM-Part mapi. Ofset
je določen z Overthickness parametrom.
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• Show
Ta gumb prikaže razliko med posodobljenim surovcem in geometrijo končnega
kosa trenutne operacije.
Gouge check while linking (preverjanje kolizije med približevanjem orodja)
Ta opcija omogoča avtomatično zaznavanje in izogibanje potencialne kolizije med orodjem in
obdelovancem med približevanjem ter oddaljevanjem orodja. Katerakoli geometrija je lahko
izbrana za zaznavanje kolizije, vendar je funkcija mišljena predvsem za zaznavanje kolizij z
vpenjali pri prehodih orodja iz ene poti orodja v drugo.
Ko izberemo polje Gouge check while linking, se geometrija lahko določi na naslednje načine:
3D Model:

Ko je opcija Use STL file onemogočena (privzeto), je geometrija določena s “solid”
modelom. Izberete lahko geometrijo, ki je na voljo v “drop-down” seznamu. Three points gumb
prikazuje Browse Geometries pogovorno okno, ki omogoča ogled geometrije med postopkom
izbire; izbrana geometrija se osvetli v SOLIDWORKS grafičnem področju. Gumb New prikaže
3D Geometry pogovorno okno, ki omogoča določitev nove geometrije. Gumb Edit omogoča
urejanje obstoječe geometrije.
STL:

Ko je opcija Use STL file omogočena, je geometrija določena z STL datoteko. Izberete
lahko STL datoteko, ki je na voljo v “drop-down” seznamu; datoteke v CAM-Part mapi se
pojavijo na tem seznamu. Gumb New prikaže Choose STL pogovorno okno, ki omogoča izbor
nove STL datoteke s katerekoli lokacije na vašem računalniku.
Gumb Show v SOLIDWORKS grafičnem področju prikaže izbrano geometrijo (ali 3D Model
ali STL).

105

Stock definition in Rest roughing (določitev surovca pri grobi obdelavi
ostankov)
V operaciji Rest roughing lahko nadzorujemo število preračunavanj in tako prihranimo na času.
Izberemo lahko kako naj bo surovec za operacijo določen: ali z izbiro operacije ali avtomatično.
• Ko izberemo opcijo Automatically, se posodobljen surovec kreira po izračunu vseh
prejšnjih operacij.
• Ko izberemo opcijo By selected
operations, lahko vidimo vse
predhodne operacije v delu CAMdrevesa. Katerokoli prejšnjao
operacijo (izračunano ali ne)
lahko izberemo za določitev
posodobljenega surovca. Operacije
izberemo s klikom na polje ob
imenu operacije. Prav tako lahko izberete vse operacije s klikom na polje ob Operations.

6.5 Ofset v aksialni smeri

Polje “Axial offset” omogoča določitev razmika obdelovalnih poti v aksialni smeri (enkrat ali
večkrat). Ta opcija je možna pri vseh finih obdelavah razen pri obdelavi po Z-nivojih in pri finem
rezkanju ostankov.
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Ko je vključeno polje Axial offset je potrebno določiti naslednje parametre:
• Axial offset

Ta parameter določa vertikalno razdaljo med dvema zaporednima prehodoma.
• Number of offsets

Ta parameter določa število prehodov. Končna številka prehodov je enaka Number of
offsets +1.
Tool path

Axial offset

Number of offsets = 3

Obdelava se izvede od zgornjega do spodnega nivoja.
Parameter Axial offset omogoča ponavljanje polfinih in finih obdelav z enakomernim vertikalnim
podajanjem. Ta parameter pogosto uporabljamo pri graviranju z vertikalnim korakom podajanja
Boundary machining ali za fino odstranjevanje materiala pri fini obdelavi.

6.6 Parametri strategije
Obravnavani so že bili skupni parametri, ki so merodajni za vse obdelovalne strategije. SolidCAM
podpira tudi določitev parametrov, ki so specifični in drugačni za vsako obdelovalno strategijo.
Roughing strategies (HSR):

• HM Roughing
• Contour roughing
• Hatch roughing
• Hybrid Rib roughing
• Rest roughing
Finishing strategies (HSM):

• Constant Z machining
• Hybrid Constant Z
• Helical machining
• Horizontal machining
• Linear machining
107

• Radial machining
• Spiral machining
• Morphed machining
• Offset cutting
• Boundary machining
• Rest machining
• 3D Constant step over
• Pencil milling
• Parallel pencil milling
• 3D Corner offset
• Prismatic Part machining
• Combined strategies

6.6.1 Konturna groba obdelava
Pri konturni grobi obdelavi Contour roughing SolidCAM generira strategijo rezkanja žepov po
Z- nivojih s korakom podajanja Step down (poglavje 6.1.4).
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Zaznavanje odprtih oblik

Ta ukaz omogoča, da orodje vstopa v material s strani, torej izven materiala. S tem se izognemo
rezom s celotnim premerom orodja.
Če model vsebuje tako jedra kot tudi vdrtine, bo sistem avtomatsko preklapljal med vhodom
pod kotom v polno in vhodom od strani, kjer je to možno.
Kadar so prehodi obdelovalnih poti povezani v konturno grobo obdelavo, se obdelava vrši od
zgoraj navzdol. Običajno se obdelave vršijo po nivojih, da se izognemo nepotrebnim preskokom
orodja.
Površine na zgornjem Z-nivoju “Z_Top level” običajno niso zajete v obdelavi. Če
želimo, da bo tudi ta površina obdelana, moramo zgornji Z-nivo “Z_Top level”
prestaviti navzgor za vrednost “Step down”.
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6.6.2 Šrafurna groba obdelava
bdelava se vrši po Z-nivojih s korakom podajanja Step down (poglavje 6.1.4). Na vsakem nivoju
se izračunajo linearne rasterske poti. Obdelava je primerna za starejše stroje in mehkejše materiale,
saj obdelava vsebuje predvsem dolge ravne linije.

Kot
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S tem ukazom določimo kot prehodov relativno glede na X-os izbranega koordinatnega sistema.

Z
Y

X
Angle
Ofset

Parameter Offset določa razmik med zunanjim in notranjim profilom obdelovalnih poti.
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6.6.3 Hybrid Rib roughing (hibridna groba obdeava reber)
strategija je oblikovana za obdelavo zelo tankih sten iz posebnih materialov (titan,
grafit, itd.), katere težko in s tveganjem obdelamo na tradicionalen način. Ta strategija združuje
nove poti orodja grobe in fine obdelave, pri čemer ustvarja unikatno pot orodja, ki ohranja kar
največjo možno togost kosa .
Hybrid Rib
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Parametri fine in grob obdelave
V operaciji Hybrid Rib je vsak Z-nivo obdelan z grobimi in finimi prehodi nato se izvede obdelava
spodnjega nivoja.

Roughing sekcija

omogoča nadzor nad grobimi prehodi in nivoji ob rebrih.

• Stepover

Ta parameter določa razdaljo med dvema vzporednima prehodoma poti orodja.
• Restrict offset

Ko je opcija Restrict offset izbrana, lahko omejimo število paralelnih prehodov z
določitvijo vrednosti v polju Number of offsets.
• Boundary pass

Ko je izbrana ta opcija, se izvede dodatni prehod okoli zunanjega obsega meje na vsakem
nivoju grobe obdelave .
• Offset

Ta parameter omogoča določitev ofseta na mejo z zunanje strani.
Finishing sekcija

omogoča nadzor nad finimi prehodi in nivoji ob rebrih.
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• Number of levels

Ta parameter omogoča določitev števila nivojev fine obdelave potrebnih med
posameznimi podajanji navzdol.
• Number of offsets

Ta parameter omogoča določitev števila ofsetov fine obdelave potrebnih za vsak nivo.
• Stepover

Ta parameter določa razdaljo med dvema vzporednima prehodoma poti orodja fine
obdelave.
• Order

Ta parameter omogoča nadzor nad vrstnim redom
prehodov fine obdelave. Na voljo so sledeče opcije:
• During, upwards: po vsakem nivoju grobe obdelave, sledijo
nivoji fine obdelave od spodaj navzgor

• During, downwards: po vsakem nivoju grobe obdelave,
sledijo nivoji fine obdelave od zgoraj navzdol

3
3

2

1
1

• After, upwards: najprej se grobo obdelajo vsi nivoji, sledijo
nivoji fine obdelave od spodaj navzgor

• After, downwards: najprej se grobo obdelajo vsi nivoji,
sledijo nivoji fine obdelave od zgoraj navzdol.

1
4
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2
2

6
3

2

3

5
2

2
5

3

4
1

3
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6.6.4 Linearna obdelava
- linearna obdelovalna strategija je ena izmed najbolj razširjenih obdelovalnih
operacij. Pogosto se uporablja kot polfino obdelavo za odstranjevanje stopničastega rastra po
grobem rezkanju. Primerna je tudi kot fina obdelava položnih področij. Obdelava je sestavljena
iz niza vzporednih linearnih prehodov (poglavje 6.1.5).
Linear machining

Šrafurna oblika poti se projecira na model
izdelka z upoštevanjem posameznega
dodatka ali ostanka na globino rezanja ter
definicije orodij. S pogledom z vrha, vidimo
obliko šrafure. Določimo lahko korak ter kót
gibanja orodja. Zaznana so slabo obdelana
področja. Z možnostjo naknadnega
prečnega gibanja lahko lokalno popravimo
ta področja. Na sliki desno vidite, da so
prehodi orientirani vzdolž X-osi. Strategija
je uporabna za obdelavo ravnih površin in
nagnjenih površin vzdolž obdelovalnih prehodov. Prehodi na stranskih površinah so grobo
razporejeni, zato bo za obdelavo teh površin uporabljena opcija Cross linear machining.
Kot

S tem parametrom določate, pod kakšnim kotom potekajo prehodi. Vrednosti, ki jih lahko
nastavite so med –180° in 180°. Če je vrednost kota nastavljena na vrednost 0°, je smer prehodov
vzporedna z X-osjo izbranega koordinatnega sistema. Vrstni red prehodov in smer obdelave se
nadzorujejo s povezavami.
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Nastavljeni kót vpliva tudi na parameter step over. Če obdelujemo vertikalne stene so najboljše
obdelane tiste površine, ki so pravokotne na to površino.
Tangentno podaljševanje

Ta opcija nam omogoča, da podaljšamo prehode tengentno glede na površine modela za dolžino,
ki jo vnesemo v parameter Pass extension.
Kadar okence ni obkljukano se prehodi podaljšajo kot projekcija osnovnega vzorca (oboje ali
linearno ali radialno) glede na površine solid telesa.
Kadar pa je parameter vkljopljen s kljukico, se podaljšanje pripravi tangentno glede na površine
solid modela.
Extension
Extension

Extension
The check box
is not selected
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The check box
is selected
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Prečna linearna obdelava
S strategijo Cross linear machining SolidCAM avtomatsko določi površine, glede na predhodno
operacijo Linear machining kjer so prehodi redko razporejeni. Na teh površinah sistem
avtomatsko doda linearne poti orodja, ki so pravokotne na začetne linearne poti.
Initial Linear machining tool path (začetna linearna pot orodja )

Cross linear machining tool path (prečna linearna pot orodja )

Combined Linear and Cross linear machining tool path (kombinacija linerne in prečne poti
orodja)
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Cross page (polje prečnih prehodov)

V tem polju določimo parametre prečne obdelave .
• None

Prečni prehodi so izključeni.
• Before

Prečni prehodi se izvedejo pred glavno vzdolžno linearno obdelavo.
• After

Prečna obdelava se izvede po glavni vzdolžni linearni obdelavi.
• Only

Izvedejo se samo prečni prehodi. Glavna vzdolžna obdelava se ne izvede.
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6.6.5 Spiralna obdelava po Z osi
Za to strategijo SolidCAM izdela več sklenjenih profilov glede na geometrijo 3D Modela. Profili
se nahajajo na različnih Z-nivojih podobno kot strategija constant-Z. SolidCAM nato združi te
profile v en sam padajoč profil, ki predstavlja pot orodja spiralne obdelave po Z osi - Helical
machining.

Pot orodja, ki je izdelana s strategijo Helical machining je vodena z dvema glavnima parametroma:
Step down in Max. ramp angle.
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Step down
Ta parameter določa razdaljo po Z-osi med dvema zaporednima Z-nivojema, ki obdajata del
geometrije. Ker je korak navzdol merjen po Z-osi (kot pri strategiji Constant Z), je strategija
Helical machining primerna za obdelavo strmih območij.
Max. ramp angle
Ta parameter pa določa največji dopusten kot (merjen iz horizontale) za spuščanje po spirali.
Primeren kot za spuščanje po spirali nam zmanjša prehitro spuščanje na področjih konture, kjer
je obseg majhen. Na teh delih se korak lahko zmanjša.

Max. ramp angle
Step down
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6.6.6 Radialna obdelava
Radialna obdelava je primerna za obdelavo okroglih kosov. Prehodi so radialno razporejeni ter
se stekajo v konvergenčno točko. Uporabnik določi pozicijo konvergenčne točke, kotni inkrement
ter min. in maksimalni radij. .

V kolikor obdelovalno področje zajema strme stene, omejimo radialno obdelavo na naklonski
kot n.pr. 0 - 45°, preostalo (45°- 90°) pa obdelamo po z-nivojih. Radijalno razporejene poti se
projecirajo na površino modela z upoštevanjem posameznega dodatka ali ostanka na globino
rezanja ter definicije orodij.
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Step over (korak prekrivanja)

Step over

Parameter Step over določa kotni inkrement med
dvema prehodoma.
Distanca med pasovi je merjena vzdolž kroga, ki
je enak maksimalnemu radiju, ki ga še obdelujemo.

Center point

Center
Določiti je potrebno XY-koordinate centra radija.
Radialni pasovi startajo in se končujejo v tej točki.

Kot
Minimalni in maksimalni kot omogočata, da
določimo začetek in konec radialnega vzorčenja. S
tem parametrom določamo kateri in kolikšen
delež celotnega kroga želimo obdelati.

Max.
angle

Min.
angle
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Radius
S tem parametrom določate maksimalni in minimalni radij obdelave.
Max. Radius

Min. Radius

Zgornja slika prikazuje efekt določevanja maksimalnega in minimalnega radija.
Radij lahko določite z vnosom vrednosti ali s klikom na gumbe in
izbiro točk na modelu. X- in Y-koordinate teh točk so prikazane v
pogovornem oknu Select a coordinate.

Ko to pogovorno okno potrdimo, se vrednost radija pojavi v ustreznem oknu za urejanje,
preračunana v obliki razdalje od določene središčne točke radialnega vzorca prehodov.
Uporabite lahko Min. radius vrednost za zaščito površin modela pred odvečno obdelavo v
središčni točki in okoli nje. Alternativno lahko določite meje za omejitev obdelave.
Odvečna obdelava je vidna na spodnji sliki v središčni točki :
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Z višanjem parametra Min. radius preprečite prekomerno prekritost obdelav v centru. S tem pa
določite tudi meje obdelave:
Za neobdelano površino v centralnem delu raje uporabimo primernejšo strategijo (npr. 3D
Constant step over).

Tangentno podaljševanje
Ta parameter nam omogoča, da tangentno podaljšamo poti orodja glede na ploskve modela za
vnešeno vrednost Pass extension (poglavje 6.6.4).
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6.6.7 Spiralna obdelava
Spiralna obdelava (Spiral machining) ustvari spiralne poti orodja okoli točke stekanja spirale.
Točko stekanja določimo sami ali pa to prepustimo avtomatiki. Obdelava vzdržuje konstantni
korak, ki je določen kot razmik med posameznimi obhodi orodja. Obdelava je primerna predvsem
za obdelavo okroglih položnih segmentov. Pot orodja je določena s projekcijo ravninske spirale,
na površino model.
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Step over

Parameter Step over določa korak spirale. Parameter “Stepover” je merjen na XY-ravnini glede
na izbran koordinatni sistem.

Step over
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Center
Določimo lahko tudi XY-koordinate centra spirale. Spiralna obdelava se začne v tej točki, razen
če jo spremenimo s parametrom “Minimum Radius”.
Center point

Radius
Določimo lahko tudi področje spiralne obdelave z določitvijo minimalnega in maksimalnega
radija. Če starta spiralna obdelava iz centra, nastavite minimalni radij na vrednost 0. Če želimo
obdelavo začeti izven centra, to storimo z določitvijo minimalnega radija. Področje do katerega
še želimo obdelati pa nastavimo z maksimalnim radijem.

Max. Radius
Min. Radius

Radij lahko določimo tako, da vnesemo vrednosti ali kliknemo na gumb in izberemo točko na
modelu. V pogovornem oknu se prikažeta vrednosti koordinate X in Y.
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Ko je to pogovorno okno potrjeno, se prikaže vrednost radija v ustreznem oknu za urejanje,
izračunana kot razdalja iz določene središčne točke spiralnega vzorca prehodov.
Clockwise (smer urinega kazalca)
S tem ukazom določamo smer spiralne obdelave. Kadar vklopimo ukaz Clockwise, SolidCAM
generira spiralno pot orodja v smeri urinega kazalca. Kadar pa je ta ukaz izklopljen se spiralna
pot orodja generira v nasprotni smeri urinega kazalca.

Clockwise direction
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Counterclockwise direction
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6.6.8 Morphed machining (obdelava z zvezno transformacijo)
Pot orodja je določena z dvema profiloma. Med njima dobimo približno vzporedne poti orodja
(Linear Machining, poglavje 2.10), ki zvezno prehajajo iz ene v drugo obliko profila. Vsak prehod
posnema obliko prejšnega prehoda ter privzema nekaj karakteristik naslednjega prehoda. Poti
orodja lahko potekajo vzdolžno ali prečno na vodilna profila.

Oblika in smer obdelovalnih poti sta določeni z dvema mejnima vodilnima krivuljama (drive
boundary curves).
Drive boundary curves
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Step over

Parameter Step over določa razmik med dvema sosednjima prehodoma in je merjen vzdolž daljše
mejne-vodilne krivulje: za preostalo krivuljo pa se parameter Step over izračuna avtomatsko. Če
želimo doseči čim boljše rezultate obdelave, morata biti ti dve vodilni krivulji po dolžini čim bolj
zaprti, brez kakršnih koli rež ali odprtin.
Ta strategija obdelave je najbolj efektivna na območju, ki vsebuje položne površine, kjer so
prehodi razpororejeni vzdolž XY-ravnine (Step over)in ne vzdolž Z-ravnine (Step down).
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6.6.9 Offset cutting (obdelava z ofsetom na vodilno krivuljo)
Parameter Clear offset ki se nahaja v meniju Passes nam omogoča, da določimo zamik navidezne
krivulje.

Parameter Clear direction nam omogoča, da določimo stran v katero naj se premakne navidezna
krivulja s pomočjo katere pripravimo pot orodja. Izberemo lahko levo, desno ali v obe smeri od
vodilne krivulje.

Tool path
Drive curve

Left clear offset
Right clear offset
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6.6.10 Fino rezkanje ostankov
Fina obdelava (Rest machining) ostankov poteka na mestih, kjer je v predhodnih obdelavah
ostala še nepopolnoma obdelana površina.
Pri obdelavi vzdolž robov se lahko pojavi
situacija, ko pride orodje v popolni objem
materiala. V tem primeru se bistveno
poslabšajo sposobnosti odrezavanja.
Fino rezkanje ostankov omogoča, da v
isti operaciji obdelamo strma in položna
področja z različnimi obdelovalnimi
strategijami po sistemu od vrha navzdol.
Uporabnik poda prehodni kot, pri
katerem preide vzdolžna obdelava v
prečno.

SolidCAM izračuna ostanke na materialu s pomočjo referenčnega orodja (to je
navidezno orodje, ki ne bo uporabljeno pri obdelavi) in dejanskega orodja (orodje
bo uporabljeno pri obdelavi). Uporabljena morata biti krogelna rezkarja .
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Bitangency angle (bitangencialni kot)
V tem polju določite minimalni zahtevani kot med normalo orodja in normalo ploskve modela
v kontaktni točki, da določite kje bo potekala fina obdelava rezkanja ostankov.

Bitangency angle

S tem parametrom določimo področja obdelave. Manjša vrednost parametra pomeni, da sistem
najde več površin na modelu, ki jih je potrebno obdelati. Najprimernejša vrednost parametra pa
zavisi od geometrije modela, ki ga obdelujemo.
Steep threshold (prehodni kot strmine)
Ta parameter določa pri katerem kotu SolidCAM loči strme
površine od položnih. Kot je merjen glede na horizontalno os,
tako da kot 0° predstavlja horizontalne površine, kot 90° pa
vertikalne.
Če nastavimo vrednost parametra na 90° pomeni, da bodo vse
površine smatrane kot položne in vsi prehodi bodo potekali
vzdolž notranjih robov.
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Če nastavimo vrednost parametra na 0° pomeni, da bodo vse površine smatrane kot strme in
prehodi bodo potekali prečno glede na robove.

Če nastavite vrednost parametra na 45,° pomeni, da bodo
površine nagnjene za kot med 0 in 45°, smatrane kot položne
in prehodi bodo potekali vzdolž robu. Površine nagnjene za
kot med 45 in 90° bodo smatrane kot strme in prehodi bodo
potekali prečno glede na kos.

Shallow strategy
S tem parametrom določimo strategijo obdelave, ki je uporabljena pri obdelavi položnih površin
(ta parameter se nahaja pod parametrom Steep Threshold. Možni so trije načini:
• Linear. Ta opcija določi povezave med prehodi z ravnimi linijami.
• Spiral. Ta opcija določi povezave med prehodi z gladkimi krivuljami. Prehodi so med
sabo povezani v obliki spirale in se nikjer ne ustavljajo, s tem pa se zmanjša tudi število
povezovalnih gibov. Spiralna povezava prehodov poteka prečno čez vogale in se izogiba
površinam kjer je še veliko ostankov. Površine v vogalih mogoče niso popolnoma
obdelane.
• Spiral on surface. Ta opcija določi povezave med prehodi podobno kot strategija Spiral.
Prehodi se kreirajo spiralno, do največje možne globine, ki je določena s parametrom
globina rezanja (max depth of cut).
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Minimalna globina reza
Ta parameter določa minimalno globino obdelave. Površine na katerih je globina materiala, ki ga
je potrebno obdelati manjša od tega parametra, bodo ignorirane.
je uporabljena v situacijah kjer je radij zaokrožitve robov na
obdelovancu približno enak radiju referenčnega navideznega orodja: z drugimi
besedami so to področja, kjer teoretično ni materiala, ki bi ga bilo potrebno
obdelati. Če na teh površinah ne želimo izvesti obdelave povišamo vrednost
parametra in s tem izboljšamo obdelavo.
Min. globina reza

Maksimalna globina reza
Ta parameter določa maksimalno globino do katere še lahko poteka obdelava. Površine na katerih
je globina materiala, ki ga je potrebno obdelati večja od tega parametra, bodo ignorirane. Ta
parameter je uporabljen kadar se želimo izogniti globokim rezom. S tem pa lahko na določenih
področjih ostanejo še nedokončno obdelane površine. Te površine obdelamo v naslednji
operaciji rezkanja ostankov z manjšim referenčnim orodjem.
Areas (področja)
Ta opcija nam omogoča, da se odločimo ali bomo izvedli obdelavo samo na položnih območjih,
samo na strmih območjih ali v obeh območjih.
• Shallow

Obdelava se izvede samo na položnih območjih (nagib
površin je manjši kot vrednost prehodnega kota).
• Steep

Obdelava se izvede samo na strmih območjih (nagib
površin je večja kot vrednost prehodnega kota).
• All

Obdelava se izvrši na obeh strmih in položnih območjih.
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Ureditev prehodov v vogalih
S tem ukazom kontroliramo kako so prehodi med sabo povezani. Možne so naslednje strategije:
• None

Prehodi niso med sabo povezani; površina v vogalu lahko ostane neobdelana.

• Planar

SolidCAM ne poveže pasov ki nastajajo v smeri osi orodja. Poveže pa prehode v vertikalni
smeri, kjer je kot med prehodi manjši od parametra Max. deviation .
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• Angular

Sistem ne poveže 3D prehodov, poveže pa prehode ki zamenjajo smer za kot, ki je
manjši od parametra Max. deviation.

• User-defined

Prehodi niso niti združeni niti razdeljeni v strmine in plitvine. V tej strategiji je odstopanje
parametra Max. deviation onemogočeno.
Max. deviation (maksimalni odklon)
Kadar se obdelovalni prehodi približujejo področju, kjer se ostro zamenja smer obdelave,
lahko ti prehodi nadaljujejo pot okoli ostrega vogala ali se ločijo v posamezne segmente.
Vrednost parametra Max. deviation določi kdaj so prehodi med sabo ločeni (kadar
je naklonski kot na modelu večji od parametra Max. deviation) ali povezani (kadar je
naklonski kot na modelu manjši od parametra Max. deviation).
Reference tool page (referenčno orodje)
Na tej strani določite referenčno-navidezno orodje,
ki vpliva na potek poti orodja pri rezkanju ostankov.
• Diameter parameter
referenčnega orodja.

določa

premer

• Corner radius parameter določa zaokrožitev
rezilnega robu na referenčnem orodju.
Ker je referenčno orodje krogelni rezkar,
je radij zaokrožitve enak polovici premera
referenčnega orodja.
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6.6.11 3D Constant step over (ekvidistantna obdelava)
Ekvidistantna fina obdelava (3D Constant step over machining) deluje po sistemu ofsetiranja pri
čemer se ohranja razdalja med prehodi (ekvidistantni korak) ne glede na naklon površin.
To strategijo lahko uporabimo lokalno na
poljubnem izbranem področju ali pa jo
določimo za celoten model.

Closed boundary

Področje ekvidistantne obdelave površin
je omejeno z zaprto mejno krivuljo Drive
boundary (poglavje 5.1.1). SolidCAM
izvrši obdelavo znotraj te meje po sistemu
ofsetiranja.
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Step over

Parameter Step over določa razmak med dvema sosednjima prehodoma. Pri strategiji
ekvidistantne obdelave (3D Constant step over machining), so prehodi orientirani tako, da je
njihov razmak vseskozi enak ne glede na geometrijo površin.
Step over
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Parametra Horizontal in Vertical step over določata razliko med prehodi. Kjer so prehodi ofsetirani
na horizontalnih površinah je uporabljen parameter “Horizontal step over” na vertikalnih stenah
pa je uporabljen parameter “Vertical step over”. Kadar pa obdelujemo površine, ki niso ne
horizontalne in ne vertikalne pa je uporabljena vmesna vrednost teh dveh parametrov.
Limit offsets number to (omejitev števila ofsetiranj)
Parameter omejitev števila ofsetiranja - Limit Offsets number to omogoča nastavitev števila
ofsetiranih prehodov od vodilnega mejnega profila. Vključite parameter “Limit Offsets number
to” in v polje vnesite število ofsetiranj.
Horizontal
step over

Vertical
step over
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Adaptive Variable Side Step
Če je vključen parameter Adaptive Variable Side Step so prehodi in razmak med njimi “step
over” definirani na horizontalni ravnini in nato projecirani na model. S tem ukazom je izbran
samo parameter “Horizontal Ste pover”.

Na zgornji sliki lahko vidimo da s tem ukazom dobimo na strmi steni le pet prehodov. Razmak
med prehodi je prevelik. Vključitev parametra “Adaptive variable side step” pri takšni geometriji
modela ni priporočljiva.
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6.6.12 Pencil milling (obdelava vzdolž robov)

Obdelava vzdolž robov - Pencil milling pripravi poti v obliki enkratnega prehoda vzdolž ostrih
ali zaokroženih robov. Ta obdelava odstrani material, ki ga druge operacije ne morejo doseči.
Uporabljamo jo za odstranjevanje neravnin, ki nastanejo po operacijah, kjer se orodje giblje
prečno glede na rob. Obdelava vzdolž robov je idealna strategija za obdelavo notranjih robov,
kjer so površinske zaokrožitve enake ali manjše kot radij orodja.
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Bitangency angle (bitangencialni kot)
Pot orodja poteka vdolž konkavnih robov, kjer je kot med normalo orodja in normalo ploskve
večji ali enak od mejne vrednosti zunanjega kota “Bitangency angle”.
Privzeta

vrednost
parametra
Bitangency angle je 20°. V splošnem
se z to vrednostjo SolidCAM dotakne
vseh kotov brez zaokrožitve in kotov
radijem zaokrožitve manjšim od
radija orodja. Če se želimo dotakniti
vogalov, kjer je radij zaokrožitve večji
radija orodja, lahko to nastavimo
parametrom “Overthickness” ali
zmanjšamo vrednost parametra
“Bitangency angle”. Če parameter
“Bitangency
angle”
preveč
zmanjšamo se lahko zgodi da dobimo
nepotrebne obdelovalne poti.

z
Bitangency angle

od
s

Overthickness (odebelitev)
S tem parametrom navidezno povečamo orodje z namenom, da zaznamo tudi zaokrožitve, ki so
sicer nekoliko večje od polmera orodja.
Lahko uporabimo parameter “Overthickness” če želimo generirati poti orodja vzdolž zaokroženih
robov katerih radij je večji od radija orodja. Za primer vzemimo, da imamo zaokrožen rob z
radijem 8mm in ta vogal želimo obdelati s strategijo obdelave vzdolž robov “Pencil Milling” s
krogelnim rezkarjem Ø10mm. Nastavimo vrednost parametra “Overthickness” na vrednost 4
mm. Pot orodja se izračuna glede na krogelni rezkar Ø18mm (to orodje se dotakne zaokroženih
robov), in nato projecira nazaj na površino tako, da je pot orodja primerna za rezkar Ø10mm.
Ta parameter je določen na enak način kot ostali parametri “thickness”. S tem parametrom lahko
spremenimo velikost orodja in tako dosežemo potrebne vogale za obdelavo.
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6.6.13 Parallel pencil milling (pararelna obdelava vzdolž robov)
Paralelna obdelava vzdolž robov - Parallel pencil milling je kombinacija obdelave vzdolž robov
“Pencil Milling” in ekvidistantne obdelave “3D Constant Stepover”. V prvem koraku, SolidCAM
izračuna pot orodja po sistemu vzdolž robov. Nato lahko uporabnik določi število potrebnih
vzporednih prehodov po sistemu “3D Constant Stepover”. Strategijo uporabimo kadar enkratni
prehod orodja ne more odstraniti odvečnega materiala. Obdelava se začne na stranskih prehodih
in se nadaljuje proti robu, kjer se površini stikata.

This is particularly useful when the previous cutting tool has not been able to machine all the
internal corner radii to size. The multiple passes generated by this strategy will machine from the
outside in to the corner, creating a good surface finish.
Ureditev prehodov je definirana s parametrom Order (spoglavje 7.1.2).
Pri tej kombinirani strategiji posamezno določate parametre za obdelavo vzdolž robov Pencil
milling in parametre za ekvidistantno obdelavo “3D Constant Stepover”.
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Pencil milling parameters (parametri obdelave vzdolž robov)
V polju Pencil passes določimo parametre, ki vplivajo na pripravo obdelovalnih prehodov
Pencil milling (poglavje 6.6.12).

3D Constant step over parameters (parametri ekvidistantne obdelave)
V polju Passes določimo parametre ekvidistantne obdelave 3D Constant step over (poglavje
6.6.11)
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6.6.14 3D Corner offset (ekvidistantno ofsetiranje iz robov)
Obdelava je podobna strategiji za paralelno obdelavo vzdolž robov “Paralel pencil milling”. Tudi
ta strategija je kombinacija obdelave vzdolž robov “Pencil milling” in ekvidistantne obdelave “3D
Constant Step over”. SolidCAM izračuna poti vzdolž robov. Te poti nato uporabi za nadaljno
ekvidistantno ofsetiranje. V nasprotju s paralelno obdelavo vzdolž robov, kjer uporabnik določi
število vzporednih prehodov, se pri tej obdelavi vrši ofsetiranje, vse dokler se ne prekrije celotna
površina izbranega modela oz. področja.

Ureditev prehodov je definirana s parametrom Order (poglavje 7.1.2).
Pri tej kombinirani strategiji posamezno določate parametre za obdelavo vzdolž robov “Pencil
milling” in parametre za ekvidistantno obdelavo “3D Constant Step over”..
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6.6.15 Prismatic Part (Prizmatična obdelava)

Prizmatična obdelava - Prismatic part machining je bila razvita predvsem za visoko hitrostno
obdelavo prizmatičnih kosov. Je univerzalna operacija namenjena finemu rezkanju. Prizmatična
obdelava je sestavljena iz dveh strategij:
Primarna strategija je strategija rezkanja po Z-nivojih. Ta strategija ima slabo pokritost na
položnih področjih. Zaradi tega se po izračunu nivojev vrši sekundarna strategija, ki obdeluje
položna področja. Povsod, kjer je razdalja med Z-prehodi prevelika se med prehode urinejo
dodatne poti. Te dodatne poti so dobljene z ofsetiranjem zgornega nivoja, spodnjega nivoja ali
obeh nivojev (privzeto).
V primerjavi z kombiniranimi strategijami (obdelava po Z-nivojih + obdelava s konstantnim
korakom), kjer se strategiji vršita ena za drugo, se pri prizmatični obdelavi algoritmi menjajo že
med posameznimi nivoji. Operacijo odlikuje enakomerna pokritost , ohranjanje smeri rezkanja,
kratki povezovalni gibi in skoraj povsem vodoravno gibanje rezilnega orodja.
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Step down (korak podajanja navzdol)
Parameter ”Step down” določa razmak med nivoji.
Step over (prečni korak med prehodi)
Parameter ”Step over” določa razdaljo med dvema sosednima prehodoma.
Offset type (način ofsetiranja)
Kjer je razdalja med nivoji prevelika se med prehode vrinejo dodatne poti, ki zapolnijo slabo
pokrita področja. Dodatne poti so dobljene z ofsetiranjem zgornjega nivoja “Offset type:
Upper”, spodnjega nivoja “Offset type: Lower” ali obeh nivojev “Offset type: Both”.
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6.6.16 Combined strategy (parametri kombiniranih strategij)
Constant Z combined with Horizontal strategy (obdelava po Z-nivojih v
kombinaciji s horizontalno obdelavo)
Stran Constant Z passes določa parametere obdelave za strategijo obdelave po Z-nivojih Constant Z.

Stran Horizontal passes določa parametere obdelave za strategijo horizontalne obdelave.
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Sledeči parametri, ki jih določamo na strani Constant Z Passes se automatično prenesejo tudi na
stran Horizontal passes:
• Wall offset (poglavje 6.1.1)
• Floor offset (poglavje 6.1.2)
• Tolerance (poglavje 6.1.3)
• Limits (poglavje 6.1.8)
• Smoothing parameters (poglavje 6.2)
• Adaptive step down parameters (poglavje 6.3)
• Edit passes parameters (poglavje 6.4)

Kadar te parametre urejamo na strani Constant Z passes, se vrednosti osvežijo automatično
tudi na strani Horizontal passes. Ko pa spreminjamo vrednosti na strani Horizontal passes, se
vrednosti na strani Constant Z passes ne spremenijo.
Na straneh Link ki se nahajata pod stranjo Constant Z passes in Horizontal passes določamo
ustrezno povezavo za vsako od teh dveh strategij.
Na Link strani pod Horizontal je parameter Machining order ki nam omogoča, da določimo
vrstni red strategije. V osnovi se prva izvrši obdelava Constant Z.
Ko orodje zaključi z obdelavo prve strategije se premakne na clearance nivo - Clearance level,
nato se spusti nazaj na površino obdelave in začne z obdelavo po nasljednji strategiji.
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Constant Z combined with Linear strategy (obdelava po Z-nivojih z linearno
obdelavo)
Stran Constant Z passes določa parametere obdelave za strategijo obdelave po Constant Z.

Stran Linear passes določa parametere obdelave za strategijo Linear obdelave.
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Sledeči parametri, ki jih določamo na strani Constant Z Passes se automatično prenesejo tudi
na stran Linear passes:
• Wall offset (poglavje 6.1.1)
• Floor offset (poglavje 6.1.2)
• Tolerance (poglavje 6.1.3)
• Limits (poglavje 6.1.8)
• Smoothing parameters (poglavje 6.2)
• Adaptive step down parameters (poglavje 6.3)
• Edit passes parameters (poglavje 6.4)

Kadar te parametre urejamo na strani Constant Z passes, se vrednosti osvežijo automatično tudi
na strani Linear passe. Ko pa spreminjamo vrednosti na strani Linear passe, se vrednosti na
strani Constant Z passes ne spremenijo.
Na strani Link kjer se nahajata pod stranjo Constant Z passes in Linear passes določamo
ustrezno povezavo za vsako od teh dveh strategij.
Na strani Link pod Linear je parameter Machining order ki nam omogoča, da določimo vrstni
red strategije. V osnovi se prva izvrši obdelava Constant Z.
Ko orodje zaključi z obdelavo prve strategije se premakne na Clearance level, nato se spusti
nazaj na površino obdelave in začne z obdelavo po nasljednji strategiji.
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Constant Z combined with 3D Constant Step over strategy (obdelava po
Z-nivojih z ekvidistantno obdelavo)
Stran Constant Z passes določa parametere obdelave za strategijo obdelave po Constant Z.

Stran Constant Step over passes določa parametere obdelave za strategijo obdelave 3D Constant
Step over.
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Sledeči parametri, ki jih določamo na strani Constant Z Passes se automatično prenesejo tudi na
stran Constant Step over passes:
• Wall offset (poglavje 6.1.1)
• Floor offset (poglavje 6.1.2)
• Tolerance (poglavje 6.1.3)
• Limits (poglavje 6.1.8)
• Smoothing parameters (poglavje 6.2)
• Adaptive step down parameters (poglavje 6.3)
• Edit passes parameters (poglavje 6.4)

Kadar te parametre urejamo na strani Constant Z passes se vrednosti osvežijo automatično tudi
na strani Constant Step over Ko pa spreminjamo vrednosti na strani Linear passes, se vrednosti
na strani Constant Z passes ne spremenijo.
Na straneh Link ki se nahajata pod stranjo Constant Z passes in Constant Step over passes
določamo ustrezno povezavo za vsako od teh dveh strategij.
Na strani Link pod Constant step over je parameter Machining order ki nam omogoča, da
določimo vrstni strategije. V osnovi se prva izvrši obdelava Constant Z.
Ko orodje zaključi z obdelavo prve strategije se premakne na Clearance level, nato se spusti
nazaj na površino obdelave in začne z obdelavo po nasljednji strategiji.
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Constant Z combined with 3D Corner offset strategy (obdelava po Z-nivojih z
ekvidistantnim ofsetiranjem iz robov)
Stran Constant Z passes določa parametre Constant Z obdelave, ki se uporablja za semi-fino in
fino obdelavo strmih predelov modela.

Stran Pencil passes določa parametre Pencil strategije, ki se uporablja za odstranjevanje materiala
vzdolž notranjih vogalov in zaokrožitev z majhnimi radiji, ki jih prejšnje operacije niso uspele
obdelati..
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Stran Corner Offset passes določa parametre 3D Corner offset strategije, ki se uporablja za
obdelavo vseh notranjih radijev na mero.

Dve Link strani, ki se nahajata pod Constant Z passes in Corner Offset passes stranmi, določajo
povezovanje orodnih poti za vsako strategijo posebej.
Na strani Link za Corner Offset passes, zavihek Machining order omogoča določitev vrstnega
reda izvajanja Constant Z in Corner offset prehodov.

Ko orodje konča z izvajanjem prehodov prve obdelovalne strategije, se dvigne na Clearance
level nato pa se spusti nazaj do obdelovane površine, da nadaljuje z naslednjo strategijo.
156

6. Prehodi

6.7 Calculation Speed (hitrost preračunavanja)
Poti orodja za tri osnovne vrste orodij (fini rezkar, toroidni rezkar, krogelni rezkar) se računajo s
čisto drugačnimi obdelovalnimi algoritmi. To pomeni, da je lahko tudi čas računanja poti orodja,
za različne geometrije obdelave vendar različna orodja, različen. Če vzamemo krogelni rezkar z
manjšim radijem zaokrožitve, se poveča tudi čas računanja.
Hitrost računanja je tudi močno odvisna od nastavljene tolerance. Kadar nastavite toleranco,
predstavlja vrednost tega parametra maksimalno odstopanje od oblike modela. V nekaterih
primerih je obdelava še nekoliko natančnejša, kot pa je nastavljen parameter “Tolerance”. To se
v določenih primerih pokaže pri grobi konturni obdelavi in obdelavi po Z-nivojih s krogelnim
rezkarjem in majhnim radijem zaokrožitve: rezultat obdelave pa je natančnejši kot je zahtevano.
Ko je določen pozitiven Wall offset, obdelovalni algoritem uporabi orodje z večjim robnim in
stebelnim radijem od dejanskega. Ko določimo majhen Wall offset finemu rezkarju, algoritem
uporabi rezkar z majhnim robnim radijem. Takšno orodje z upoštevanjem Wall offset-a ima
drugačne algoritmične lastnosti, zato se lahko spremeni čas izračuna operacije.
Edini drugi primer, kjer se tip orodja lahko spremeni, ko uporabimo Wall offset je, ko uporabimo
negativen Wall offset, enak ali večji od robnega radija toroidnega rezkarja. Takrat algoritem
uporabi fini rezkar in rezultat lahko dosežemo nekoliko hitreje. Vendar obstajajo primeri, kjer
uporaba negativnega Wall offset-a, ki bi bil znatno večji od robnega radija, ne bi doprinesla k
ustrezni obdelavi.
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Povezave med
prehodi

7

Polje Link v HSR/HSM Operation pogovornem oknu omogoča določitev povezav med
pripravljenimi prehodi. Prehodi s povezavami tvorijo celotne obdelovalne poti .

Na sliki so prikazani povezovalni gibi med prehodi v zeleni barvi, hitri gibi so rdeči, delovni
prehodi pa modri.
Uporabnik lahko določi naslednje parametre:
•

General parameters

•

Ramping parameters

•

Strategy parameters

•

Retracts parameters

•

Leads parameters

•

Down/Up Mill parameters

•

Refurbishment parameters

Nekatere
parametre
lahko
onemogočite, če v desnem zgornjem
delu pogovornega okna preverite
možnost Advanced.
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7.1 General Parameters (splošni parametri)
V polju General nastavite splošne parametre povezovalnih poti orodja

•

Direction (smer)

•

Order passes (ureditev prehodov)

•

Retract (odmik)

•

Start hint (začetna točka)

•

Minimize reverse linking (povezovanje, ki minimalizira spremembe v smeri rezkanja tj.
ohranja istosmerno in protismerno rezkanje)

•

Minimize full wide cuts (onemogočanje rezanja s polnim premerom orodja)

•

Link by area (povezava po območjih)

•

Link by Z level (povezava po Z nivojih)

•

Link per cluster (nakopičeni prehodi)

•

Min. profile diameter (minimalna velikost profila za potapljanje v material)

•

Refurbishment (obnovitveni parametri)

•

Safety (varnost)
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7.1.1

Direction options (opcije smeri obdelave)

V tej skupini parametrov določite smer obdelave.

One way (enosmerna obdelava)

Machining pass

Linking pass

Če vključimo ta ukaz se obdelava vrši samo v eni
smeri, vendar pa ni garancije ali bo obdelava potekala
istosmerno ali protismerno. Uporabnik mora sam
preveriti, če smer obdelave ustreza, v nasprotnem
primeru je potrebno vključiti ukaz Reverse, da
dobimo željeno smer obdelave.

Enosmerna obdelava pri šrafurni grobi obdelavi vsebuje veliko odmikov orodja. Ko je končan
obdelovalni prehod se orodje po zraku vrne nazaj v startno točko naslednjega prehoda (rdeča
barva).
• One way cutting with Radial Machining
strategy. Slika prikazuje enosmerno obdelavo
pri radialni obdelavi. Radialne puščice
prikazujejo smer prehodov, krožna puščica pa
ureditev prehodov.
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• One way cutting with Spiral machining strategy. Slika
prikazuje enosmerno obdelavo pri spiralni obdelavi.
Spiralne povezave prehodov so omejene z mejami.
Krožna puščica prikazuje smer prehodov, radialna
puščica pa ureditev prehodov. Obdelovalni prehodi
so usmerjeni v smeri urinega kazalca in se premikajo
navzven.

• One way cutting with 3D Constant Step over strategy. Slika prikazuje enosmerno
obdelavo pri ekvidistantni obdelavi. Obdelovalni prehodi so omejeni z zunanjo mejo
in še z eno mejo znotraj te meje. Prehodi so urejeni enosmerno, tako da obdelava
poteka istosmerno. Notranja krožna puščica prikazuje smer prehodov, ki so blizu
notranje meje.
Zunanja krožna puščica prikazuje smer
prehodov, ki so blizu zunanje meje. V tem
primeru je večina prehodov usmerjenih v
nasprotni smeri urinega kazalca. Obdelava
se najprej izvrši okoli zunanje meje nato se
s hitrim gibom vrne do notranje meje, kjer
se obdelava izvrši okoli notranje meje, nato
pa še vse področje do zunanje meje.
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Reverse (nasprotna smer)
Ukaz Reverse zamenja smer obdelovalnih pasov.
Spodnja slika prikazuje enosmerno obdelavo v nasprotni smeri pri radialni obdelavi - prehodi so
orientirani istosmerno.

Spodnja slika prikazuje enosmerno obdelavo v nasprotni smeri pri spiralni obdelavi.
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Bi-directional (obdelava v obeh smereh)
Če vključimo ta ukaz je vsak obdelovalni prehod nasprotno usmerjen glede na predhodnega.
Konca prehodov sta povezana s kratkimi povezovalnim gibom. Za to strategijo se pogosto
uporablja naziv “zig-zag” obdelava.
Machining pass

Linking pass

Pri tem ukazu je uporabljeno tako istosmerno Climb milling, kot tudi protismerno rezkanje
Conventional milling.

Bi-directional milling
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Bi-directional Radial machining (obdelava v obeh smereh pri radialni obdelavi):

Bi-directional Spiral machining (obdelava v obeh smereh pri spiralni obdelavi):

Bi-directional 3D Constant Step over machining (obdelava v
obeh smereh pri ekvidistantni obdelavi):
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Down mill/Up mill (parametri rezkanja pri vzpenjanju in spuščanju)
S tem ukazom določamo ali obdelava poteka od zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor. Ravne
površine so obdelane v smeri določeni s parametrom Reverse.
Ta ukaz je možen samo za tiste strategije, kjer se Z-nivo vzdolž obdelovalnega
pasu spreminja. Ta ukaz ni relavanten za obdelavo po Z-nivojih in horizontalno
obdelavo.
Polje Down/Up mill (poglavje 7.6) omogoča določitev parametrov.
•

Down
mill
direction
(smer
obdelave od zgoraj navzdol)

•

Up mill direction (smer obdelave
od spodaj navzgor)
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Spodnja slika prikazuje smer obdelovalnih pasov pri radialni obdelavi kadar je vključen ukaz
Down/Up Mill.

Down mill

Up mill

Climb/Conventional milling (istosmerno/protismerno rezkanje)
Tukaj določite željeno smer obdelave (Climb-istosmerna obdelava, Conventional protismerna
obdelava).

Climb milling

Conventional milling

Ta ukaz je možen samo pri konturni grobi obdelavi, obdelavi po Z-nivojih in
horizontalni obdelavi.
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Prefer climb milling (prioritetna istosmerna obdelava)

Ta ukaz je možen samo pri obdelavi vzdolž robov.
Če je izbran ta ukaz, običajno poteka obdelava pri obdelavi vzdolž robov istosmerno. S tem
smo določili, da je večina materiala, ki ga želimo obdelati na desni strani orodja, skozi celotno
obdelavo.
Kadar je ta ukaz izklopljen, je smer obdelave za vse prehode nasprotna, zato bo tudi obdelava
večinoma potekala protismerno.
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Direction for Hatch roughing (smer obdelave pri grobi šrafurni obdelavi)

Raster passes (smer obdelve pri šrafurni obdelavi)
• V tem polju določite smer prehodov pri šrafurni obdelavi.
• SolidCAM omogoča tako enosmerno - One way kot tudi dvosmerno - Bi-directional
obdelavo.

Initial order

Reversed order

• Ukaz Reverse order omogoča spremembo smeri obdelave šrafurnih prehodov.
Profile passes (profilni prehodi)
• V tem področju določite smer obdelave profilnih prehodov. SolidCAM omogoča
izbiro med istosmerno in protismerno obdelavo profilnih prehodov.
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Direction for Rest machining (smer obdelave pri fini obdelavi ostankov)

Steep regions (strma področja)
V tem področju določite smer obdelave na strmih področjih.
SolidCAM omogoča izbiro naslednjih možnosti:
• Climb milling (istosmerno rezkanje)
• Conventional milling (protismerno rezkanje)
• Bi-directional (obojestransko rezkanje)
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7.1.2

Order passes (ureditev prehodov)

Nekateri algoritmi omogočajo urejanje poteka obdelave. Kadar ni izbran noben ukaz so prehodi
na mejah obdelave med sabo povezani s tem pa se zmanjša število hitrih gibov med prehodi.
Kjer obdelujemo površine, ki so med sabo ločene, se obdelava na drugi površini začne, ko je
prva v celoti obdelana (slika spodaj).
Prehodi so med sabo povezani v različnih smereh. Spodnja slika prikazuje prehode pri grobi
šrafurni obdelavi. Prehodi so med sabo povezani po privzetih nastavitvah (začetek obdelave je v
zgornji točki levega vogala), s tem pa je zmanjšano tudi število hitrih gibov med pasovi.
Reverse order (nasprotni vrstni red)
S tem ukazom spremenite smer ureditve
obdelovalnih prehodov, glede na privzete nastavitve.
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Simple ordering (enosmerna ureditev)
Prehodi so med sabo povezani v smeri njihovega
nastanka. Prehodi, ki vzdolž obdelovalne poti
naletavajo na ovire, so med sabo povezani s hitrim
gibom. Ta ukaz nam omogoča da ohranimo
prvotno ureditev prehodov, poveča pa se število
rezov po zraku.
Cross simple ordering (prečna ureditev)
Ko izberemo Cross linear machining (poglavje 6.6.4), se izvede enosmerna ureditev
linearno prečnih prehodov.

Order 3D Constant Step over passes (ureditev prehodov pri strategiji 3D
Constant step over)

From first pass (od prvega reza)
Ko je ta opcija izključena, se obdelava izvrši od najmanjšega reza glede na zunanje meje
pa do zunanjih mej in nato od večjih ofsetov zunanjih mej v notranjost.
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Ko je ta opcija vključena, pa se obdelava izvrši v obratni smeri. Obdelava se začne

od notranjih mej zunaj. Po tem pa se obdelava izvrši od zunanjih mej znotraj. Če
spremenimo vrstni red ali smer dobimo protismerno rezkanje. Če obrnemo obe dobimo
ponovno istosmerno rezkanje.
Islands at same time (obdelava otokov istočasno)
Če imajo orginalne meje otoke, jih bo SolidCAM navadno obdelal od znotraj do zunanjih
mej, nato še od zunaj do mej otoka.
S to opcijo vključeno, SolidCAM izvede obdelavo otokov v takem zaporedju, da je vedno
razlika med otoki samo za en rez po globini.
Simple ordering (enosmerna ureditev)
Prehodi so med sabo povezani v smeri njihovega nastanka. Prehodi, ki vzdolž obdelovalne
poti naletavajo na ovire, so med sabo povezani s hitrim gibom. Ta ukaz nam omogoča da
ohranimo prvotno ureditev prehodov, poveča pa se število rezov po zraku.
Optimize lead positions (optimizacija vstopnih pozicij)
Ko je izbrana ta opcija, se začetna pozicija prehoda prilagodi tako, da se dolžina vstopnega
giba zmanjša na minimum.
Ko le-ta ni izbrana, se vstopni gib poveže s privzeto začetno točko prehoda.
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7.1.3

Retract (odmik)

Spodnja slika prikazuje set povezovalnih prehodov pri šrafurni obdelavi horizontalne ravne
površine.
Obdelava se izvede iz startne točke Start Hint point, ki
je nastavljena na ustrezen varni Z-nivo Safety distance
level. Hitri gib (rdeča barva) se izvaja na ravnini Clearance level in nad njo. Orodje se nato približuje
materialu (zelena barva) s hitrostjo povezovanja
prehodov. Modra črta prikazuje delovni gib. Pot orodja
se konča v točki na nivoju Safety distance level.
Parameter Retract omogoča določitev koordinat
začetne in končne točke obdelovalnih poti.

Start from home point/Return to home point (začetna in končna točka
povezovalnih prehodov)
V SolidCAM s tem ukazom lahko določimo začetno/končno točko poti orodja. Okno XYZ
definira lokacijo te točke.

Clearance level (varnostni nivo)
Okno Clearance Plane določa višino ravnine nad modelom, kjer se izvajajo hitri gibi orodja
med posameznimi prehodi. Privzeta vrednost parametra Clearance level je v splošnem približno
enaka 5% nad najvišjo točko nad modelom.
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Safety distance (varnostna razdalja)
To polje opredeljuje varnostno razdaljo od višine, na kateri se bodo orodje začelo premikati po
Z-osi navzdol s hitrostjo določeno za to orodje. Premiki iz Clearance level na Safety distance
se izvajajo v hitrem hodu.

7.1.4

Start hint (predlog izhodišča)

Določite XY-koordinate startne točke orodja; orodje se bo premaknilo na to pozicijo na začetku
svoje obdelovalne poti. Privzete koordinate startne točke so v centru modela. Pri velikih modelih,
kjer je med centrom modela in delovno površino velika razdalja, spremenimo vrednost privzetih
koordinat. Če je delovna površina sestavljena iz več setov obdelovalnih pasov, sistem izvede
povezovanje prehodov blizu startne točke.
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7.1.5 Minimize reverse linking (minimalno število prehodov v nasprotni
smeri)

Ta ukaz zmanjša število povezav med obdelovalnimi pasovi v obretni smeri. S tem je zagotavljena
ista smer obdelave pri vseh obdelovalnih poteh.
Če je ta opcija vključena, so povezave obdelovalnih poti znotraj vseh Z-nivojev urejene tako, da
je zagotovljena izbrana smer obdelave (istosmerna ali protismerna).
Če ta opcija ni vključena, se lahko posamezne povezave med obdelovalnimi prehodi obrnejo iz
istosmerne smeri obdelave v protismerno smer obdelave. Obratno pa velja tudi za protismerno
obdelave.
Ta opcija je na voljo samo v primeru, da je omogočena opcija Detect Core areas
(poglavje 6.6.1) pri Contour roughing strategiji.

7.1.6

Minimize full wide cuts (zmanjševanje rezanja s celim premerom)

Ta opcija zmanjša rezanje s celim premerom orodja, kjer je to mogoče. Obdelava s celim
premerom orodja v večini primerov ni priporočljiva.
Ta ukaz je možen samo takrat kadar je izbrana opcija Detect Core areas (poglavje
6.6.1) pri konturni grobi obdelavi - Contour roughing.
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7.1.7

Link by area (povezava po območjih)

Opcija Link by area omogoča izvedbo obdelovalnih prehodov po področjih in sicer tako,
da se obdelajo vsi nivoji enega področja do konca, šele potem se izvede prehod na naslednje
območje.

1
2
3
4

5
6
7
8

Na Contour roughing ta parameter nima učinka, če prehodi niso prej urejeni, saj so vsi
prehodi na enem Z-nivoju znotraj območja obdelani preden se izvede premik na naslednji
nivo/območje.
Ta opcija je na voljo za Contour roughing in HM Roughing strategiji.
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7.1.8

Link by Z-level (povezava po nivojih)

Ukaz Link by Z-level omogoča, da se izvršijo vse obdelave na določenem Z-nivoju preden se
orodje premakne na naslednji Z-nivo. S tem pa se lahko poveča tudi število rezov po zraku,
znotraj določenega Z-nivoja.

1
3
5
7

2
4
6
8

Pri privzetih nastavitvah ta ukaz ni izbran. To pomeni, da so prehodi med seboj povezani tako,
da se določeno področje obdela v celoti, šele nato se obdelava nadaljuje na drugem področju.
Ta ukaz je možen pri vseh HSR operacijah z obdelavo po Z-nivojih - Constant Z
in horizontalno obdelavo - Horizontal.
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7.1.9 Link per cluster (povezava med nakopičenimi obdelovalnimi
prehodi)

Kadar je med sabo potrebno povezati obdelovalne prehode, ki so na določenih mestih znotraj
obdelovalne površine precej nakopičeni (npr: vogali...), to storimo z ukazom Link per cluster.
S tem ukazom določimo, da se vsak vogal obdela v celoti preden se začne obdelovati naslednji
vogal. Če ta ukaz ni vključen, se lahko zgodi, da orodje opravlja nepotrebne hitre gibe med
posameznimi vogali.
Ta opcija je na voljo za Contour roughing, Hatch roughing, Rest roughing in
Horizontal strategije.

7.1.10 Use dynamic stock (uporaba dinamičnega surovca)
Opcija Use dynamic stock omogoča uporabo dinamičnega surovca.
Pri vseh operacijah povezovanja prehodov se surovec, ki leži zunaj izbranih omejitev (boundaries)
avtomatično upošteva pri izračunu povezovalnih hodov. Neobdelan surovec se lahko zmodelira,
kot statičen surovec, kar lahko rezultira v hitrejši vendar manj optimalni poti orodja. Lahko pa
uporabimo dinamični surovec, kar povzroči daljše računanje vendar bolj ustrezno pot orodja.
Dinamični surovec je posodobljeni surovec, ki pri izračunu povezovalnih poti za izogibanje
kolizij upošteva prejšnje operacije in izdela bolj natančno pot orodja.
Ta opcija je na voljo za Contour roughing, HM Roughing, Hatch roughing, in
Horizontal strategije.
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7.1.11 Min. profile (minimalna velikost profila)

S tem parametrom določamo velikost profilov, ki jih še želimo obdelati. Parameter Min Profile
Diameter določa najdaljšo razdaljo med nasprotnima stranicama znotraj profila. Vsak profil, ki je
manjši od določene vrednosti ne bo obdelan. S tem se izognemo neugodnim spuščanjem orodja
v majhen prostor. Privzeta vrednost tega parametra je manjša od spodnjega premera (fini rezkar)
in nič pri krogelnem rezkarju.
V primeru, da je na obdelovalni površini luknja, ki jo želimo obdelati, bomo dobili luknjo, ki bo
obdelana v obliki stolpca. Orodje bo obdelalo luknjo vse do spodnjega Z-nivoja. Če ne želimo
obdelati te luknje, v polju Min profile diameter povišamo vrednost.
Ta ukaz je možen pri obdelavi Constant Z in Horizontal machining.
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7.1.12 Refurbishment (obnovitveni parametri prehodov)

Min. pass length (minimalna dolžina prehodov)
Parameter Min pass length določa minimalno dolžino prehodov, ki so še povezani v obdelovalno
pot. Prehodi, ki so manjši od tega parametra ne bodo izvršeni. S tem se izognemo zelo kratkim
gibom kar izboljša kvaliteto obdelave.
Ta ukaz je možen pri obdelavi po Z-nivojih - Constant Z.
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7.1.13 Safety (varnost)

Max. stock thickness
Parameter Max. stock thickness nam omogoča, da upravljamo z vrstnim redom večih področij
rezanja pri strategiji Constant Z machining.
Kadar je distanca med področji rezanja manjša kot vnešena vrednost Max. stock thickness, je
obdelava urejena po nivojih rezanja. V tem primeru SolidCAM obdela vsa ta področja rezanja na
določenem nivoju rezanja. Šele po tem se premakne navzdol na nasljednji nivo.
Kadar je distanca med področji rezanja večja kot vnešena vrednost Max. stock thickness, je
obdelava urejena po področjih rezanja. V tem primeru SolidCAM obdela določeno področje
rezanja na vseh nivojih rezanja. Šele po tem se premakne na nasljednje poročje rezanja.
Ta opcija je na voljo pri strategiji Constant Z machining.
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7.2 Ramping Parameters (parametri poševnega vhoda orodja v
material)
V polju Ramping določimo vstopne parametre orodja v material.

Parameter Ramping se uporablja pri prehodih orodja z enega obdelovalnega nivoja do naslednjega;
orodje se giblje pod kotom do naslednjega nivoja.

Ramp height offset

Angle

Ta stran je na voljo za vse grobe obdelave in Constant Z, Horizontal, 3D Constant
step over strategije.
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Max. ramp angle (maksimalni kot vstopanja orodja v material)
Parameter Ramp angle se izračuna avtomatsko glede na geometrijo modela in vrsto orodja.
Parametre Max. ramp angle določa zgornjo omejitev kota.
Glede na premer, tip in lastnosti orodja sistem izračuna primeren kot vstopanja. Kót pri obdelavi
profilov je pogosto manjši od kóta pri drugih obdelavah, ko se orodje premakne do naslednjega
nivoja pod takšnim kótom, da je vodoravna komponenta tega kóta enaka polmeru radija orodja.
Če je profil zelo majhen, je lahko kót vstopanja orodja večji od maksimalnega
določenega. V takšnih primerih se izognemo obdelavi majhnih profilov s
parametrom Min. profile diameter (poglavje 7.1.11) v polju General.

Relative and absolute ramp height (relativna in absolutna višina
poševnega vhoda)
SolidCAM nam omogoča, da lahko določimo tudi relativno ali absolutno začetno pozicijo pri
poševnem vhodu s parametroma Ramp height offset/Ramp height. Parametera sta merjena od
izhodišča koordinatnega sistema.
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•

Relative height (relativna višina)

S to opcijo je štartna pozicija poševnega vhoda določena relativno glede na prvi constant
step over rez za razdaljo, ki je vnešena v parameter Ramp height offset.
Ramp height offset

•

Absolute height (absolutna višina)

S to opcijo, je začetna pozicija poševnega vhoda določena z absolutno višino poševnega
vhoda, merjena iz izhodišča koordinatnega sistema.

Ramp height

CoordSys

Te opcije so na voljo samo za obdelavo 3D constant step over, kadar uporabljamo
strategiji poševnega vhoda Helix in Profile.
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Ramp height offset (višina vstopanja)
S tem parametrom določamo višino vstopanja orodja v material glede na najvišji nivo obdelave.
S tem je zagotovljeno, da se orodje približuje materialu z delovnim gibom pod kotom Ramping
angle.
SolidCAM omogoča, da se orodje spušča po rampi v obliki profila ali spirale.

Profile ramping (profilno vkopavanje)
Orodje se spušča do določenega Z-nivoja v obliki profila po konturi modela.

Min. profile diameter to ramp on (minimalna velikost profila)
SolidCAM omogoča, da se lahko izognemo profilnim spuščanjem v material pri
majhnih profilnih oblikah obdelovancev. S parametrom Min profile diameter to ramp on
določimo minimalno potrebno velikost profila. Če je profil manjši od tega parametra ne
bo obdelan.
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Helix ramping (spiralno vkopavanje)
Orodje se spušča do določenega Z-nivoja v obliki spirale. Spiralno vkopavanje orodja omogoča
manjšo obrabo orodja kot profilno vkopavanje, saj je pot orodja zelo gladka.

Helix diameter (premer spirale)
S tem parametrom določimo premer spirale po kateri se potaplja orodje. V primerih, kjer
je profilna oblika obdelovanca premajhna, glede na premer spirale, se izvede profilno
potapljanje orodja.
Ta možnost je na voljo za Morphed machining, Radial machining, Linear
machining, Spiral machining, 3D Constant step over.

Plunge ramping (vertikalno vkopavanje)
Orodje se vkopava vertikalno do določenega Z-nivoja.
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Use approach points (določanje pozicije vkopavanja)

Ta parameter nam omogoča, da določimo mesto vkopavanja v material na podlagi predhodno
vrtanih lukenj. Pozicije lukenj so opredeljene kot pristopne točke.

Approach
points

Poti orodja se ne kreirajo, če je točka vkopavanja v material določena zunaj
območja obdelovanca.
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Če želite določiti pristopne točke, kliknite na gumb Define. Prikaže se pogovorno okno Ramping
Geometry Selection. To pogovorno okno vam omogoča, da določimo pristopne točke
neposredno na modelu .
Vsebina tega pogovornega okna je podobna
pogovornemu oknu, ki ga uporabljamo za določanje
geometrije za vrtanje (za več informacij glejte
priročnik SolidCAM 2.5D rezkanje -. oz. spletno
pomoč SolidCAM Milling Online Help).
Limit depth (omejitev po globini)
To potrditveno polje nadzoruje največjo globino, do katere
se bo še izvršila obdelava na določenem območju. Če
izberete to potrditveno polje, Z koordinata izbrane točke
pristopa določa največjo globino, do katere se bo še izvršila
obdelava. Orodje pa se ne bo spustilo nižje od Z-ravni te
točke.
Approach point

Depth limit
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7.3 Strategy Parameters (parametri strategije)
V polju Strategy lahko določimo naslednje parametre.

•

Stay on surface within (povezava prehodov znotraj določene razdalje)

•

Stay down within (povezava znotraj določene globine)

•

Overlap closed passes (prekrivajoči se zaprti prehodi)

•

Along surface (vzdolž površine)

•

Linking radius (povezovalni radij)

•

Link clearance (povezovalna višina)

•

Horizontal link clearance (horizonalna povezovalna višina)

•

Trim to ramp advance (skrajševanje pasov zaradi naprednega povezovanja)
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7.3.1 Stay on surface within (povezava prehodov znotraj določene
razdalje)
Parameter Stay on surface within določa pot, kako se orodje premakne iz končne točke prehoda,

do začetne točke naslednjega prehoda. Kadar je razdalja
med prehodoma večja od tega parametra se orodje s hitrim
gibom dvigne do nivoja Clearance plane.
Kadar pa je razdalja med prehodoma manjša od tega
parametra, se orodja giblje z delovnim gibom po površini
modela, do naslednje startne točke obdelovalnega prehoda.
Ta opcija omogoča, da zmanjšamo gibanje orodja po zraku
med posameznimi prehodi.
Kako so prehodi
na obdelovalni površini med sabo povezani pa določamo
s parametri Along surface (poglavje 7.3.3).
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7.3.2

Stay down within (povezava znotraj določene globine)

Parameter Stay down within omogoča nadzor nad izbiro kdaj se orodje dvigne in kdaj ostane na
površini. Ko je razdalja med končno točko prehoda in začetno točko naslednjega prehoda manjša
kot določeno, orodje ostane na površini in se ne dvigne. Če je razdalja večja od te določene
vrednosti, se orodje dvinge na varnostni nivo.
Ta opcija je onemogočena, ko je izbran Shortest route v Style sekciji na Retracts
zavihku. Ta opcija je na voljo za Constant Z machining, Helical machining,
Horizontal machining, Boundary machining, Rest machining, Pencil milling, in
Parallel pencil milling strategije.

7.3.3

Overlap closed passes (prekrivajoči se zaprti prehodi)

V primeru obdelave otokov parameter Overlap closed passes omogoča prekrivanje dveh zaprtih
prehodov z definiranim Overlap distance. Prednost te opcije je, da ni ostanka materiala med
tema dvema zaprtima prehodoma.
Ta opcija je na voljo za Constant Z machining, Hybrid Constant step over, Parallel
pencil milling, 3D Constant step over, 3D Corner offset, Prismatic Part machining,
in Combine Constant Z with strategije.

7.3.4

Along surface (vzdolž površine)
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Povezava obdelovalnih prehodov je lahko sledeča:
•

Straight line (ravna povezava)

Kadar je izbrana ta opcija, je povezava izvedena
z ravno linijo na obdelovalni površini.

•

Spline curve (krivulja)

Kadar je izbrana ta opcija je povezava
izvedena s krivuljo. Prehodi so gladki brez
ostrih robov in tudi delovna hitrost orodja je
precej konstantna.
Ta opcija je možna za naslednje
obdelovalne strategije: Linear machining,
Spiral machining, Radial machining, Boundary machining in Pencil milling.

Ramp when possible with angle (povezovanje prehodov s poševnimi
povezavami)
S parametrom Ramp when possible with angle
določimo povezavo pod določenim kotom, vzdolž
obdelovalne poti.
Ramp angle
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•

Use Tangential Ramp (tangentna povezava)

S tem parametrom določimo povezavo prehodov pod določenim kotom s krivuljo. Tako
je povezava med prehodi izvedena gladko, brez kakršnih koli ostrih robov.
Ramp angle

•

Trim to ramp advance (skrajševanje prehodov zaradi naprednega povezovanja)

Ta opcija nam omogoča, da pripravimo spiralni tip
povezave med prehodi, ko povezujemo constant Z
prehode.
Ko je ta opcija označena, je zgornji constant Z prehod na
katerem se izvrši pomik navzdol skrajšan za dolžino giba
pomik navzdol. Na tak način se kreira spiralna pot orodja, ki vzdržuje kostantno
podajanje orodja v material in se obenem izogne nepotrebnim rezalnim gibom po že
obdelanih področjih.

Constant Z passes

Ramp movements
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Kadar ta opcija ni vključena, so vsi constant Z prehodi povezani s poševnim podajanjem
navzdol.

Constant Z passes

Ramp movements

Parameter Ramp when possible with angle ima efekt samo pri prehodih, ki
sestavljajo zaprto zanko na različnih Z-nivojih: kot so npr. Constant Z in 3D
Constant step over.

7.3.5
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Linking radius (povezovalni radij)

7. Povezave med prehodi

S tem parametrom SolidCAM poveže dva sosednja prehoda v obliki S-krivulje. Vrednost
parametra določa radij krožnice. Če nastavite vrednost parametra Linking radius na 0 ali izklopite
parameter Smoothing sta dva sosednja pasova med sabo povezana z ravno linijo.
Linking radius

Ko je radij nastavljen na vrednost nič, se povezovalni gibi izvedejo z ravnimi linijami.
V strategiji HM Roughing je privzeta vrednost Linking radius nastavljena na 20% definiranega
parametra Step over.
Te opcije so na voljo za Contour roughing, Horizontal machining, in HM Roughing
strategije.

7.3.6

Link clearance (povezovalna višina)
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S tem parametrom SolidCAM omogoča, da lahko obdržimo horizontalni odmik od razdalj
omejnega profila “horizontal clearance”, kadar se orodje giblje horizontalno iz ene pozicije na
drugo. Vrednost parametra določa minimalno razdaljo od mejnega profila.
Ta opcija je možna pri naslednjih obdelovalnih strategijah: Contour roughing,
Hatch roughing, Rest roughing in Horizontal machining.

7.3.7

Horizontal link clearance (horizonalna povezovalna višina)

Kadar je izbran ukaz Detect core areas (poglavje 6.6.1) parameter Horizontal link clearance
določa distanco med zunanjo steno obdelovanca in orodjem. Orodje je odmaknjeno za to
distanco vstran od materiala. Na tej oddaljenosti se orodje tudi vkopava v globino.
Ta opcija je možna pri naslednjih obdelovalnih strategijah: Contour roughing in
Rest roughing.

7.4 Retracts Parameters (parametri odmika orodja)

Na tej strani določate parametre odmika orodja iz obdelovalne površine.
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•

Style (način)

•

Clearance (ravnina brez ovir)

•

Smoothing (glajenje)

•

Curls (krivulje)

7. Povezave med prehodi

7.4.1

Style (način)

Parameter Style omogoča določitev poti odmika orodja med dvema prehodoma.

Shortest route (najkrajša pot)
Orodje napravi direktno povezavo med
dvema prehodoma. SolidCAM generira
krivuljno pot orodja. Minimalna višina
med obdelovancem in krivuljo odmika
določa parameter Clear surface by.
Oblika krivuljnega profila pa je določena s
parametrom Smoothing in Curls.
Ta način je izbran po privzetih nastavitvah
in kreira najkrajšo pot odmika. Vendar pa
nekateri stroji ne zmorejo hitrega giba v obliki krivulje: v takšnih primerih izberemo eno od
naslednjih načinov.

Minimal
vertical
retract
(minimalni vertikalni odmik)
Orodje se vertikalno premakne na varni
Z-nivo, kjer se izvede horizontalni hitri gib
v obliki ravne linije, nato pa se vertikalno
spusti do višine “ramp height offset”.
Minimalna višina od obdelovanca do
ravnine, kjer se izvede hitri gib, je določena
s parametrom Clear surface by.
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Full vertical retract (maksimalni vertikalni odmik)
Orodje se vertikalno vzpne do ravnine Clearance plane, izvede hitri gib do naslednjega pasu v
obliki ravne linije, nato pa se vertikalno spusti do startne točke naslednjega pasu Ramp height
offset.

7.4.2

Clearance (ravnina brez ovir)

V polju Clearance določimo parametre gibanja vstopne in izstopne
poti orodja.

Clear surface within (višina do katere se orodje
giblje z delovnim gibom)
Ta ukaz vpliva na pot orodja, kadar izberemo način Shortest route Vrednost tega parametra
določa višino nad obdelovalno površino, do katere se orodje giblje z delovnim gibom. Od te
višine naprej se orodje giblje s hitrim gibom.
Razdalja je merjena med točko iztopanja orodja iz materiala in točko, ki določa varno višino nad
obdelovalno površino.

Minimum rapid length (minimalna dolžina hitrega giba)
Ta opcija se uporablja za določitev meje. Če je 2D razdalja med konci vstopnih gibov manjša
kot določena vrednost, se izvede 3D povezovalni gib z vstopnim podajanjem. V nasprotnem se
izvede odmični gib.
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Clear surface by (minimalna distanca med orodjem in obdelovalno
površino)
S tem parametrom določamo minimalno višino glede na obdelovalno površino nad katero
se izvede hitri gib. Ta parameter upošteva obe višini obdelovalnih poti in glede na to določi
potrebno višino Clear surface by.
Pri izbranem načinu Minimal vertical retract se orodje vzpne do višine, ki določa varno višino
nad obdelovalno površino.

Clear surface by

Pri izbranem načinu Shortest route se orodje vertikalno vzpne do višine, ki zagotavlja varno
razdaljo glede na najvišjo obdelovalno površino modela.
Clear surface by
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Parameter “Clear surface by” upošteva tudi dodatke na obdelovalne površine. V
posebnih primerih, kjer dodamo orodju negativen dodatek je dejanska višina nad
obdelovalno površino manjša od realne. V takšnih primerih moramo nastaviti
višjo višino, da se izognemo morebitnim trkom med orodjem in obdelovancem .

7.4.3

Smoothing (glajenje)

Radius

Radius
SolidCAM omogoča da ostre robove hitrih
gibov pri načinu Shortest route zaokrožimo
s krožnim lokom. Pot orodja postane bolj
gladka in zveznejša, kar omogoča tudi hitrejše
in manj sunkovite gibe orodja.

7.4.4

Curls (krivulje)

SolidCAM omogoča določitev krožnega iztopa orodja iz
obdelovalne površine in vstopa v obdelovalno površino.
Parameter Curl over radius in Curl down radius določata radij
krožnega loka.
Curl up radius

Curl down radius

Rapid movement
Lead in movement

Lead out movement

Cutting pass

Polje Curls ima efekt samo pri načinu Shortest route.
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7.5 Leads Parameters (parametri vstopa in izstopa orodja)

S tem parametrom določamo vstopno in iztopno gibanje orodja iz materiala.
•

Fitting (poravnava)

•

Trimming (prilagajanje pasov)

•

Basic Approaches (osnovni vhod)

•

Extensions (razteg)

•

Vertical leads (vertikalni vhod/izhod)

•

Horizontal leads (horizontalni vhod/izhod)

Parameter Stay on surface within, ki se nahaja na strani Strategy omogoča določitev
maksimalne razdalje med prehodi, ki so med sabo povezani na obdelovalni
površini. Če je ta distanca večja, orodje iztopi iz obdelovanca.
Način iztopa orodja iz materiala je določen na strani Retracts.
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7.5.1

Fitting (poravnava)

V tem polju določimo kako sta vstopni in iztopni krožni lok orodja povezana z obdelovalnim
prehodom.
Lead in/Lead out arc
Tool pass

Machine the whole pass (celotni obdelovalni prehod)
S tem ukazom obdelamo celotni obdelovalni prehod. Krožni vstop ali izstop orodja je dodan na
koncu obdelovalne poti. Obdelovalni prehod ostane neporezan.
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Krožni vhod oz. izhod orodja je možen samo v primerih, kjer se orodje zagotovo ne dotakne
obdelovalne ali druge površine na modelu. Kadar je krožni vhod ali izhod orodja v konfliktu z
materialom se izvede vertikalno gibanje.

Minimize trimming (minimalni odrez obdelovalnega pasu)
Kadar je izbran ta ukaz se orodje pri vstopu ali iztopu iz materiala giblje po poti, ki jo zagotavlja
minimalni odrez poti. S tem je zagotovljen tudi minimalni odrez obdelovalnega prehoda. Vstopni
oz. iztopni krožni lok poti orodja je čim bližje obdelovalni površini, vendar ohranja minimalno
varno distanco.

Fully trim pass (maksimalni odrez obdelovalnega pasu)
V posameznih primerih je potrebno modificirati obdelovalne prehode, da se izognemo
morebitnim dotikom orodja na površinah, kjer ne želimo izvesti obdelave. Obdelovalni prehod
se premakne nazaj, celoten krožni prehod se poravna s površino, vendar se ohranja varna distanca
med površino modela in orodjem.
Minimize trimming
Fully trim pass
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7.5.2

Trimming (prilagajanje prehodov)

Kadar je horizontalnemu obdelovalnemu prehodu dodan krožni vhod/izhod je dolžina
odrezanega obdelovalnega prehoda enaka radiju krožnega loka. Kadar pa dodamo krožni vhod/
izhod strmim obdelovalnim prehodom je dolžina odrezanega prehoda bistveno večja kot pri
horizontalnem.

Trimming
distance

Pri strmih obdelovalnih prehodih se lahko dogodi, da je zelo velik del obdelovalnega prehoda
odrezan. Da se izognemo temu SolidCAM omogoča določitev maksimalne razdalje odrezanega
obdelovalnega prehoda. Kadar je parameter Max. trimming distance prekoračen je na mestu
krožnega vhoda/izhoda izveden ravni gib.
Ta opcija ima vpliv pri vstopni/iztopni poravnavi obdelovalne poti glede na
material pri naslednjih načinih: Minimize trimming ali Fully trim pass.
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7.5.3

Vertical leads (vertikalni vhod/izhod)

Parameter Vertical leads omogoča določitev radija krožnega loka pri vstopu in izstopu orodja.
Rapid movement
Lead in radius

Lead out radius

7.5.4

Cutting pass

Horizontal leads (horizontalni vhod/izhod)

SolidCAM omogoča določitev horizontalnega
vhoda/izhoda orodja v material. S tem je zagotovljen
zveznejši prehod ali izhod orodja.
Pri horizontalnem vhodu/izhodu se orodje
tangencialno v obliki spirale približuje obdelovalni
površini. Če pa je zahtevani radij prevelik se izvede
vertikalni vhod/izhod.
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Lead in/out radius (vhodni in izhodni radij)
S tem parametrom definiramo radij krožnega loka, ki se nahaja na horizontalni ravnini, vstopne
in izstopne poti orodja.

Lead in
radius
Lead out
radius

Max. ramp angle (maksimalni naklonski kot)
SolidCAM omogoča določitev maksimalnega naklonskega kota krožnega vstopa orodja v
material. Parameter Max. ramp angle je merjen glede na horizontalno ravnino.
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Ramp height offset (višina vstopanja)
S tem parametrom določamo višino vstopanja orodja v material glede na najvišji nivo obdelave.
S tem je zagotovljeno da se orodje približuje materialu z delovnim gibom pod kotom Ramping
angle.
Parametra Max. ramp angle in Ramp height offset sta možna pri naslednjih
obdelovalnih strategijah: Contour roughing, Hatch roughing, Rest roughing in
Constant Z.

Ramp
angle

Ramp height
offset

Lead out angle (izstopni kot orodja)
SolidCAM omogoča določitev iztopnega naklonskega kota orodja iz materiala. Parameter je
merjen glede na horizontalno ravnino.

Lead out
angle
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Parameter Lead out angle je možen pri naslednjih obdelovalnih strategijah: Contour
roughing, Hatch roughing, Rest roughing in Constant Z.

7.5.5

Extensions (razteg)

Ramp in extension (razteg vstopne poti orodja v material)
S tem parametrom še podaljšamo vstopno višino orodja v material glede na najvišji nivo
obdelave. S tem je zagotovljeno, da se orodje zvezno približuje materialu z delovnim
gibom pod kotom Ramping angle.
Ramp out extension (razteg izstopne poti orodja)
S tem parametrom podaljšamo iztopno višino orodja iz materiala.Nad to višino se nato
izvede hitri gib.

7.5.6

Basic approaches (osnovna horizontalna približevanja)

potrditveno polje vam
omogoča, da se orodje približa in umakne v/iz materiala
za vsako Z raven posebej. Ta funkcija je uporabna za
gladek vstop v material od zunaj pri semi-finih obdelavah
navpičnih oblik.
Basic horizontal approaches

Kadar to polje ni izbrano, orodje vstopi v material na
podlagi definiranih parametrov pristop/umik. Povezave
med prehodi po Z nivojih pa se vršijo, ne da bi orodje izstopilo iz materiala.
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Kadar je potrditveno polje izbrano, orodje izstopi iz materiala po vsakem obdelanem Z nivoju in
se premakne na naslednji Z nivo izven materiala.

Basic horizontal approaches
check box is not selected

Basic horizontal approaches
check box is selected

• The Lead in angle parameter določa kót med linijo pristopa orodja in linijo, ki je
tangentna glede na Z ravnino prehoda startne točke.
• The Lead out angle parameter določa kót med linijo umika orodja in linijo, ki je
tangentna glede na Z ravnino prehoda končne točke.
•

The Linear extension parameter določa dolžino odmika orodja po horizontali.

Lead out
angle

Lead in
angle
Linear extension
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7.6 Down/Up Mill Parameters (parametri rezkanja pri vzpenjanju
in spuščanju)

Na tej strani določate parametre Down/Up rezkanja.
Nastavitev teh parametrov ni možna pri naslednjih obdelovalnih strategijah:
Contour roughing, Hatch roughing, Rest roughing, Hybrid Rib roughing, Horizontal
Machining in Constant Z.
Če na strani General izberemo eno izmed naslednjih dveh opcij Down/Up rezkanja,
na strani Down/Up milling ne moremo več nastavljati parametrov.
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Pass overlap (prekrivanje prehodov)
Kadar je obdelovalni prehod prekinjen z namenom, da dosežemo npr. samo vzpenjajoče
rezkanje, je vsak obdelovalni segment raztegnjen za parameter Pass overlap. S tem parametrom
je zagotovljena bolj fina obdelava.

No Pass overlap

Pass overlap

Passes connect point

Kadar uporabimo Pass overlap je aktualna dolžina prekritja dvakratna vrednost
definiranega parametra.
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Shallow angle (položne površine)
Površine na modelu, ki so nagnjene za kot manjši od parametra Shallow angle so smatrane
kot položne. Obdelava takšnih površin poteka v obeh smereh, običajno pa tudi smer obdelave
(navzgor ali navzdol) ni pomembna. Pri obdelavi je tudi manj prekinjenih obdelovalnih prehodov.
Spodnja slika prikazuje primer, kjer je naklonski kot površine večji od parametra Shallow angle.

Spodnja slika prikazuje primer, kjer je naklon obdelovalne površine manjši od parametra Shallow
angle. Obdelovalna pot je tako neprekinjena.

Merge % (združitev)
SolidCAM omogoča, da posamezne segmente obdelovalnih poti obdelujemo navzgor, kjer ima
privilegij obdelava navzdol, in obratno. S tem se izognemo preveliki razdrobitvi obdelovalnih
prehodov.
Parameter Merge % procentoalno definira omejitev dolžine nasprotno obrnjenega segmenta
obdelovalnega prehoda napram celotnemu. Kadar je dolžina obratne smeri obdelave manjša od
parametra Merge se sprememba smeri obdelave ne izvrši.
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Maintain milling direction (ohranjanje smeri obdelave)
Ta ukaz vpliva na ureditev prehodov pri naslednjih obdelovalnih strategijah: Linear, Radial, Spiral
in 3D Constant Step over. S tem določimo, da so vsi obdelovalni segmenti obdelani istosmerno
ali protismerno.
Kadar ni izbran ukaz Maintain milling direction obdelava poteka istosmerno kakor tudi
protismerno. Smer obdelave zavisi od relativne pozicije orodja v določenem času.

7.7 Refurbishment Parameters (obnovitveni parametri)
Na tej strani določimo parametre, ki obnovijo obdelovalno pot orodja.

7.7.1

Min. pass length (minimalna dolžina pasu)

Parameter Min. pass length omogoča določitev minimalne dolžine obdelovalnih prehodov, ki so
še povezani v obdelovalne poti. Prehodi manjši od te dolžine so izločeni iz obdelave.
S tem ukazom se izognemo obdelavi ekstremno majhnih segmentov, zviša pa se tudi kvaliteta
obdelave.
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7.7.2

Spikes (konice)

Pri dveh sosednjih površinah, ki sta med sabo
pravokotni ali imata zelo oster prehod, se
obdelovalni prehodi ostro prelomijo. To se zgodi
takrat kadar se orodje dotakne strme stene. Orodje
se nato strmo povzpne navzgor ali navzdol (odvisno
od obdelovalne površine). SolidCAM omogoča, da
lahko odstranimo te ostre koničaste prehode.

Spike

Remove Spikes (odstranitev konic)
S tem ukazom odstranimo ostre koničaste prehode
med obdelovalnimi prehodi.

Spikes
removed
•

Max. acceptable angle (maksimalni dovoljeni kot)

Koničasti prehodi, ki so večji od nastavljenega kota, bodo odstranjeni iz obdelovalnih
poti. Kot je merjen glede na horizontalno ravnino.
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Remove first/last spikes only (odstranitev končnih konic)
Kadar je vključen ta ukaz, so odstranjene konice samo na koncu obdelovalnih prehodov. Kadar
pa je oblika obdelovalnih prehodov združena v zanko, ta ukaz nima pomena.
•

Non-spike allowance (nekoničasti prehodi)

S tem ukazom porežemo začetke in konce obdelovalnih prehodov. Vrednost parametra
določa maksimalno horizontalno dolžino, s katero so odrezani obdelovalni prehodi.

Horizontal passes
at the top of spikes

Horizontal passes
trimmed
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Nadzor gibanja

8

Z uporabo parametrov na strani Motion control lahko optimiziramo izračunano pot orodja v
skladu s kinematiko in posebnimi karakteristikami CNC-stroja.

Privzete vrednosti teh parametrov so določene v VMID datoteki na vašem CNC-stroju.
Izgled Motion control strani lahko varira v odvisnosti od parametrov na vašem CNC-stroju.
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8. Nadzor gibanja

8.1 Aproksimacija lokov
Ta opcija omogoča nadzor nad procesom aproksimacije lokov na nivoju operacije.
Potrditveno polje Approximate arcs by lines omogoča nadzor nad obstojem lokov v GCode
izpisu trenutne operacije.
Ko je izbrano to potrditveno polje, SolidCAM aproksimira loke vseh poti orodij z uporabo linij.
Natančnost aproksimacije je odvisna od Max Chord Length in Max Arc Angle parametrov
določenih na Controller Definition strani VMID datoteke; rezultirajoči izpis GCode ne vsebuje
lokov.
Ko to potrditveno polje ni izbrano, izpis GCode lahko vsebuje loke.

8.2 Interpolacija točk
Interpolacja točk zagotavlja možnost ustvarjanja vmesnih točk z določitvijo maksimalnega kota
koraka (za 5-osno gibanje) ali z delitvijo dolgih linearnih gibov (3-osne in 5-osne poti orodja) za
podajalne in hitre gibe.

Interpolacija za razdaljo
Z uporabo te opcije, SolidCAM omogoča izvedbo interpolacije za linearno gibanje orodja. Ko
je ta opcija aktivna, se naredi nova interpolirana pozicija orodja na razdalji, ki jo definiramo z
Interpolation for distance parametrom.
Na primer, ko se izvede linearni gib orodja z 0, 0, 0 na 0, 0, 100 in imamo izbrano opcijo
Interpolation for distance z Distance vrednostjo 10, SolidCAM doda 9 pozicij orodja med
začetnimi in končnimi pozicijami (0, 0, 10, nato 0, 0, 20 itd.).

Hitri podajalni gibi
Ko je aktivirana ta opcija, se vsi hitri gibi (na varnostni višini) pretvorijo v podajalne gibe z
določeno vrednostjo.
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8.3 5-a os
Za 5-osne stroje se vektor osi orodja lahko vedno določi z dvema različnima kotnima paroma.
Med izdelavo poti orodja, SolidCAM za orientacijo vsake od osi orodja izračuna dva kotna para;
samo enega od teh dveh je potrebno izbrati za izdelavo GCode.
Nekateri stroji lahko uporabijo zgolj en kotni par in sicer zaradi mehanskih omejitev. V tem
primeru je kotni par izbran kot First angle pair ali Second angle pair.
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Posebni parametri

9

Ta stran prikazuje specialne netehnološke parametre, ki se nanašajo na HSR/HSM operacije.

9.1 Message (sporočilo)
To polje nam omogoča, da vnesemo sporočilo, ki se bo pojavilo v kreirani G-kodi.
G43G0 X-49.464 Y-38.768 Z12. S1000 M3
(Upper Face Milling)
(--------------------------)
(P-POCK-T2 - POCKET)
(--------------------------)
G0 X-49.464 Y-38.768
Z10.

9.2 Extra Parameters (dodatni parametri)
To polje je aktivno samo, kadar so opcije za posebne funkcije operacij vnešene v postprocesor,
katerega uporabljate za trenutni CAM-kos.
Za več informacij dodatnih parametroih poglejte SolidCAM Machine ID Reference Guide.
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Urejanje poti
orodja

10

1

Operacija Edit HSR/HSM Tool Path omogoča enostavno urejanje ali spreminjanje generirane poti
orodja z uporabo mej (Boundaries) in Z- nivojev (Z levels).
Ta opcija je na voljo v SolidCAM drevesnem meniju po izračunu HSR/HSM operacije.
Desno-kliknite na operacijo, ki jo želite urejati in izberite
Edit HSR/HSM Tool Path. Odpre se okno Edit HSR/HSM.
Ko kliknete na Save ikono v Operations oknu, se izvorna
operacija ugasne v SolidCAM Manager Tree meniju, pod
njo pa se kreira urejana operacija z Edit oznako.

10.1 Source operation (izvorna operacija)
Source operation

urejanje.
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stran okna Edit HSR.HSM prikazuje naziv operacije, ki je trenutno odprta za

10. Urejanje poti orodja

Edit Toolpath Strategy področje omogoča določitev
Boundaries, Z-level, in Boundaries & Z-level.

strategije urejanja poti orodja z uporabo

10.1.1 Boundaries (meje)
Ko izberemo opcijo Boundaries, lahko obrežete skupino finih prehodov z uporabo 2D ali 3D
meje na strani Boundaries and Z-levels. 3D meje so lahko teoretična območja ostankov, območja
ostankov, položna območja ter območja kontakta orodja. Uporaba 3D Boundaries funkcije daje
boljše rezultate na strmih površinah.
Opcija Z-levels ni na voljo na strani Boundaries and Z-levels, ko je izbrana opcija
Boundaries na strani Source operation.

10.1.2 Z-levels (Z-nivoji)
Z-nivoji so najvišje in najnižje pozicije orodja - območje v katerem se orodje lahko premika med
prehodom – ki se jih lahko spreminja za korekcijo prehodov potem, ko so ti že bili ustvarjeni. Ko
izberemo to opcijo, pot orodja lahko spreminjamo samo med določenimi Z-levels vrednostmi ,
ki smo jih nastavili na strani Boundaries and Z-levels.
Opcija Boundaries ni na voljo na strani Boundaries and Z-levels, ko je izbrana
opcija Z-levels na strani Source operation.

10.1.3 Boundaries & Z-levels (meje in Z-nivoji)
Ko izberemo to opcijo, lahko poti orodja urejamo z uporabo izbranih mej in določenih Z-nivojev.
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10.2 Tool (orodje)
Zavihek Tool prikazuje uporabljeno orodje v operaciji. Parametrov orodja ne moremo spreminjati
v oknu Edit HSR/HSM.

Na zavihku Data lahko spreminjamo samo Link down, Link up in Rapid opcije.

10.3 Boundaries and Z-levels (meje in Z-nivoji)

Ta stran omogoča določitev mej in Z-nivojev za spreminjanje poti orodja.
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10. Urejanje poti orodja

10.3.1 Boundary Type (tip meje)
Področje Boundary type omogoča izdelavo meje avtomatično ali ročno (poglavje 5.2.1)

10.3.2 Boundary name (naziv meje)
Področje Boundary name omogoča določitev nove meje ali izbiro obstoječe (poglavje 5.2.2)

10.3.3 Boundary offset (ofset meje)
Področje Boundary offset omogoča dodajanje pozitivnega ali negativnega ofseta določeni meji.

10.3.4 Z-levels (Z-nivoji)
Področje Z-levels omogoča definicijo maksimalne in minimalne z-omejitve za urejanje poti
orodja.

10.3.5 Keep tool path outside the Boundary (zadrževanje poti orodja
izven meje)
Ko je to polje izbrano, se ohrani le pot orodja, ki je na zunanji strani izbrane meje, vse znotraj
meje pa se obreže.
Ko to polje ni izbrano, se pot orodja kreira samo v notranjosti izbrane meje.
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Urejevalnik poti
orodja

11

1

SolidCAM Tool Path Editor (TPE) omogoča urejanje izračunane poti orodja.

10.1 Opening the Tool Path Editor (odpiranje urejevalnika poti
orodja)
Da odprete Tool Path Editor v SolidCAM Manager-ju, desno-kliknite na operacijo, ki ji nameravate
urejati pot orodja in izberite Tool Path > Edit ukaz.
Prikaže se Tool Path Editor okno.

10.2 TPE Toolbar (TPE orodna vrstica)

Orodna vrstica omogoča nadzor na procesom urejanja ter vizualizacijo v grafičnem območju.
•
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Open new operation from tree: ta ukaz omogoča urejanje poti orodja operacije
izbrane v SolidCAM Manager tree. Najprej izberemo ime operacije nato kliknemo
na to ikono. Pot orodja trenutne operacije se zapre, odpre se nova pot orodja za
urejanje.

11. Urejevalnik poti orodja

•

Save output file:

jih izvedli.

ta ukaz nam omogoča, da shranimo vse spremembe, ki smo

•

Delete point: ta

•

Modify point: ta ukaz nam omogoča, da korigiramo določeno točko poti orodja.

•

•

•

ukaz nam omogoča, da izbrišemo določeno točko poti orodja.

Delete from (Pt) to (Pt):

izbranima točkama.
Trim tool path:

ravnino.

s tem ukazom izbrišemo pot orodja med dvema

ta ukaz nam omogoča, da obrežemo pot orodja s točko ali

Delete segment: s

tem ukazom izbrišemo segment poti orodja.

•

Modify Range segment: s

•

Undo Last Operation: s

tem ukazom prekličemo zadnje dejanje.

•

Redo Last Operation: s

tem ukazom prikličemo nazaj zadnje dejanje.

•

•

•

Show/Hide Target model:

(target).
Show/Hide Fixture File:

vpenjalo.

tem ukazom korigiramo segment poti orodja.

s tem ukazom prikažemo ali skrijemo končni model

ta ukaz nam omogoča, da prikažemo ali skrijemo

Zoom: ta ukaz nam omogoča izbiro opcij približevanja in oddaljevanja pogleda

(zoom).

•

Full Screen: s

tem ukazom prikažemo model na celotnem zaslonu.

•

Zoom In/Out:

s tem ukazom približamo ali oddaljimo pogled na model z levo

•

tipko miške.

Zoom by Box: ta ukaz nam omogoča, da približamo pogled na model z orisanim

okvirjem.
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•

CAM Views:

glavni orodni vrstici SolidCAM Operations.

ti ukazi so identični tistim na

10.3 Opcije urejanja
Ko kliknemo na ukazno ikono v orodni vrstici, se v spodnjem delu okna prikaže namig z navodili
glede naslednjega koraka.

Da končamo urejanje poti orodja, sledimo navodilom.
Ko izberemo točko ali segment poti orodja, se v spodnjem delu okna prikaže ustrezen opcijski
meni.

Izberemo relevantno opcijo in kliknemo na OK, da shranimo spremembe in zaključimo ali
klinkemo na Apply, da shranimo spremembe in nadaljujemo urejanje z isto opcijo.
Urejanje poti orodja je potrebno izvajati previdno, saj lahko pride do loma orodja
oz. kolizije z obdelovancem. Rezultate vedno najprej preverimo preden gremo v
dejansko obdelavo.

234

Primeri

12

Arhiv, ki je priložen tej knjigi vsebuje različne primer CAM - kosov in različne SolidCAM 3D
HSR/HSM obdelovalne strategije.
Primeri #1–#3 iprikazujejo uporabo različnih visoko hitrostnih obdelovalnih strategij HSR.
Examples #4–#13 prikazujejo uporabo različnih visoko hitrostnih obdelovalnih strategij HSM.
Examples #14–#19 prikazujejo uporabo različnih visoko hitrostnih obdelovalnih strategij HSR
HSM od začetne do končne obdelave kosa.
Shranite datoteko Examples na trdi disk. Modeli obdelovalnih kosov so narejeni v SolidWorks
2017.
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12. Primeri

Primer #1: Groba konturna obdelava in grobo rezkanje ostankov
Primer prikazuje SolidCAM HSR grobe obdelovalne strategije pri obdelavi jedra.

• HSR_R_Cont_target

Ta operacija napravi konturno grobo obdelavo jedra. Opcija Detect core areas se
uporabi, da prihajamo v material iz zunanjih strani.
• HSR_RestR_target

Ta operacija napravi grobo rezkanje ostankov (Rest roughing) na površinah, kjer so po
predhodni konturni grobi obdelavi (Contour roughing) ostali ostanki.
• HSR_R_Lin_target

Ta operacija napravi šrafurno grobo obdelavo matrice (Hatch roughing): ta obdelovalna
strategija se lahko uporablja kadar obdelujemo s starejšimi orodji ali mehkejšimi materiali,
namesto konturne grobe obdelave.
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Primer #2: Hibridna groba obdelava reber
Ta primer prikazuje uporabo SolidCAM Hybrid Rib roughing za obdelavo reber na rotorju.

• HSR_HMR_target

Ta operacija izvede Hybrid Rib roughing jedra s konstantnim Step down. Število
paralelnih prehodov je omejeno z vrednostjo Number of offsets.
• HSM_Morph_target

Ta operacija izvede Morphed machining površin.
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12. Primeri

Primer #3: HM Roughing
Ta primer prikazuje uporabo SolidCAM HM Roughing strategije z različnimi načini prekrivanja
za obdelavo različnih modelov: konveksna, konkavna in kombinirana oblika (HM spirala).

• HSR_HM_Roughing_Core

Ta operacija izvede HM Roughing konveksne oblike s konstantnim Step down. Step over
type je nastavljen na Core za obdelavo od zunaj navznoter.
• HSR_HM_Roughing_Cavity

Ta operacija izvede HM Roughing konkavne oblike s konstantnim Step down. Step over
type je nastavljen na Cavity za obdelavo zaprtega žepa od znotraj navzven.
• HSR_HM_Roughing_HM_Spiral

Ta operacija izvede HM Roughing kombinirane oblike. Step over type je nastavljen HM
spiral in Step down type je določen kot Constant & flats za obdelavo ravnih površin.
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Primer #4: Obdelava po Z-nivojih in horizontalna obdelava
Primer prikazuje obdelavo po Z-nivojih, spiralna obdelava po Z osi in horizontalno obdelovalno
strategijo pri obdelavi jedra .

• HSM_CZ_target

Ta operacija napravi obdelavo po Z-nivojih s konstantnim korakom podajanja
(Stepdown). Parameter Max. Stock thickness nam omogoča, da ločimo obdelavo
izbočenega in ubočenega dela modela.
• HSM_CZ_target_1

Ta operacija je enaka predhodni, vendar je tu nastavljen prilagodljiv korak podajanja
Adaptive Step down.
• HSM_Helical_target

Ta operacija napravi spiralno obdelavo po Z osi na površinah jedra.
• HSM_CZF_target

Ta operacija napravi horizontalno obdelavo na ravnih horizontalnih površinah.
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12. Primeri

Primer #5: Hybrid Constant Z obdelava
Ta primer prikazuje uporabo SolidCAM Hybrid Constant Z strategije za obdelavo kosa.

• HSM_HMC_target

Ta operacija izvede obdelavo strmih območjih s konstantnim podajanjem navzdol in
položnih območij s 3D konstantnim prekrivanjem.
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Primer #6: Linearna obdelava
Primer prikazuje linearno obdelovalno strategijo pri obdelavi jedra .

• HSM_Lin_target

Ta operacija napravi linearno obdelavo na ploskvah modela. Ta operacija napravi
linearno prečno obdelavo Cross Linear finishing. S tem so obdelane tudi površine, na
katerih so bili obdelovalni pasovi pri prejšni operaciji redko razporejeni.
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12. Primeri

Primer #7: Radialna in spiralna obdelava
Primer prikazuje radialno in spiralno obdelovalno strategijo pri obdelavi matrične plošče (spodni
del steklenice) .

• HSM_Rad_target

Ta operacija napravi radialno obdelavo matrične plošče. Z mejami, ki jih kreira uporabnik,
omejimo pot orodja.
• HSM_Sp_target

Ta operacija napravi spiralno obdelavo na zgornji površini modela. Z mejami, ki jih
kreira uporabnik, omejimo pot orodja. Opcija Simple ordering se uporabi, da optimalno
uredimo in povežemo pot orodja.
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Primer #8: Obdelava z zvezno transformacijo
Primer prikazuje obdelavo z zvezno transformacijo na matrični plošči (Morphed machining in
Offset cutting) .

• HSM_Morph_target

Ta operacija napravi obdelavo z zvezno transformacijo na ploskvah modela.
• HSM_OffsetCut_target

Ta operacija prikazuje strategijo obdelave z ofsetom na vodilno krivuljo, ki se uporabi za
obdelavo površin modela.
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12. Primeri

Primer #9: Obdelava po mejnih konturah
Primer prikazuje obdelavo po mejnih konturah cilindričnega kosa prikazanega na spodnji sliki
(Boundary machining).

• HSM_Bound_target

Ta operacija prikazuje primer posnetja ostrih robov na modelu z obdelavo po mejnih
konturah.
• HSM_Bound_target_1

Ta operacija prikazuje primer graviranja z obdelavo po mejnih konturah.
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Primer #10: Fino rezkanje ostankov
Elektroda, prikazana na spodnji sliki, je obdelana s strategijo finega rezkanja ostankov (Rest
machining) .

• HSM_RM_target

Ta operacija prikazuje primer fine obdelave rezkanja ostankov v vogalih modela.
• HSM_Bound_target

Ta operacija prikazuje uporabo strategije obdelava po mejnih konturah, ki se uporabi za
natančno fino obdelavo zaokroženih vogalov.
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12. Primeri

Primer #11: Ekvidistantna obdelava
Primer prikazuje ekvidistantno obdelavo jedra na spodnji sliki (3D Constant Step over).

• HSM_CS_target

Ta operacija prikazuje primer uporabe ekvidistantne obdelave na površinah modela.
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Primer #12: Obdelava vzdolž robov in pararelna obdelava vzdolž
robov
Primer prikazuje uporabo obdelave vzdolž robov in pararelne obdelave vzdolž robov na matrici
(Pencil, Parallel Pencil in 3D Corner Offset).

• HSM_Pen_target

Ta operacija prikazuje uporabo obdelave vzdolž robov v vogalih matrične plošče. Izvede
se samo en obdelovalni pas.
• HSM_PPen_target

Ta operacija prikazuje uporabo pararelne obdelave vzdolž robov v vogalih matrične
plošče. V tem primeru uporabnik določi število obdelovalnih prehodov.
• HSM_Crn_Ofs_target

Ta operacija prikazuje primer uporabe obdelave Ekvidistantno ofsetiranje iz robov pri
obdelavi matrice modela.
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12. Primeri

Primer #13: Obdelava prizmatičnih kosov
Ta primer prikazuje uporabo SolidCAM HSR in HSM strategij za končno obdelavo spodaj
prikazanega prizmatičnega kosa.

• HSR_R_Cont_target

Ta operacija izvede Contour roughing kosa. Uporabi se ravni rezkar premera Ø32 s
podajanjem navzdol 3 mm. Določen je dodatek 0.5 mm, ki ga obdela finiš operacija.
Opcija Detect core areas je uporabljena za izvedbo približevanja materialu z zunanje
strani.
• HSM_Prismatic_target

Ta operacija uporabi Prismatic Part machining strategijo za fino obdelavo kosa. Uporabi
se ravni rezkar premera Ø16 s podajanjem navzdol 2 mm in prekrivanjem 2 mm za
odstranitev materiala po grobi obdelavi.
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Primer #14: Obdelava matrice
Primer prikazuje uporabo različnih SolidCA-ovih HSR in HSM obdelovalnih strategij od začetka
do konca obdelave.

• HSR_R_Cont_target

Ta operacija napravi konturno grobo obdelavo. Uporabljen je fini rezkar Ø20 s korakom
podajanja (step down) 2mm, da je obdelava hitra in produktivna. Dodatek na površine
modela je 0.5mm. Ta dodatek bo obdelan kasneje pri pol-finih in finih obdelavah.
• HSR_RestR_target

Ta operacija napravi grobo rezkanje ostankov. Uporabljen je Ø12 rezkar z radijem
zaokrožitve 1mm in korakom podajanja (step down) 1mm. S to obdelavo odstranimo
stopnice na modelu, ki so ostale po predhodni konturni grobi obdelavi. Dodatek na
površine modela je enak kot prej.
• HSM_CS_target_1

Ta operacija napravi pol-fino ekvidistantno obdelavo. Uporabljen je krogelni rezkar Ø10.
Dodatek na površine je 0.2 mm. Ta dodatek bo obdelan pri nadaljnih finih operacijah.
• HSR_RestR_target_1

Ta operacija uporablja strategijo grobega rezkanja ostankov, vendar je uporabljena kot
pol-fina obdelava. Obdelava poteka na površinah modela kjer so ostanki materiala.
Uporabljen je krogelni rezkar Ø4 s korakom podajanja (step down) 0.4mm. Dodatek
0.2mm bo obdelan pri nadaljnih finih operacijah.
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12. Primeri

• HSM_RM_target

Ta operacija napravi fino rezkanje ostakov v vogalih modela. Uporabljen je krogelni
rezkar Ø6. Določeno je Ø10 referenčno orodje, da sistem poišče potrebne vogale na
modelu.
• HSM_Crn_Ofs_target

Uporabljena je ekvidistantna obdelava ofsetiranja iz robov, za fino obdelavo površin
modela, ki so znotraj obdelovalne površine. Oblika obdelovalnih prehodov je enaka
obdelavi vzdolž robov, s konstantnim korakom prekrivanja (step over). Uporabljen je
krogelni rezker Ø6.
• HSM_Lin_target

Ta operacija napravi fino linearno obdelavo na ravnih površinah modela, ki niso bile
obdelane pri predhodnih operacijah. Uporabljen je krogelni rezkar Ø6.
• HSM_HMC_target_1

Uporabljena je ekvidistantna obdelava za fino obdelavo slepe luknje na površini matrice.
Uporabljen je krogelni rezkar Ø4.
• HSM_PPen_target

Uporabljena je paralelna obdelava vzdolž robov, za fino obdelavo vogalov. Uporabljen
je krogelni rezkar Ø3.
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Primer #15: Obdelava modela
Primer prikazuje uporabo različnih SolidCAM-ovih HSR in HSM obdelovalnih strategij od
začetka do konca obdelave.

• F_profile

Ta operacija napravi uvodno grobo profilno obdelavo. Uporabljen je fini rezkar Ø12.
• HSR_R_Cont_target

Ta operacija napravi konturno grobo obdelavo kosa. Uporabljen je fini rezkar Ø12 s
korakom podajanja (step down) 2mm, da je obdelava hitra in produktivna. Dodatek
na površine modela je 0.5mm. Ta dodatek bo obdelan kasneje pri pol-finih in finih
obdelavah.
• HSM_CZ_target

Ta operacija napravi obdelavo po Z-nivojih na stenah modela. Uporabljen je rezkar Ø8
z radijem zaokrožitve 0.5mm.
• HSM_CZF_target

Ta operacija napravi horizontalno obdelavo na dnu modela.Uporabljen je rezkar Ø8 z
radijem zaokrožitve 0.5 mm.
• HSM_CZ_target

Ta operacija napravi fino obdelavo po Z-nivojih na površinah s stranskimi zaokrožitvami
in posnetjih. Uporabljen je parameter prilagodljivega koraka podajanja Adaptive Step
down, da dodamo potrebne zgostitve obdelovalnih pasov na mestih, kjer je to potrebno.
Uporabljen je krogelni rezkar Ø4.
• HSM_Bound_target

Obdelava po mejnih konturah je uporabljena za graviranje teksta na površino modela.
Uporabljen je konični rezkar.
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12. Primeri

Primer #16: Obdelava škatle za elektroniko
Primer prikazuje uporabo različnih SolidCAM-ovih HSR in HSM obdelovalnih strategij od
začetka do konca obdelave.

• HSM_R_Cont_target1

Ta operacija napravi konturno grobo obdelavo kosa. Uporabljen je fini rezkar Ø30 s
korakom podajanja (stepdown) 10 mm, da je obdelava hitra in produktivna. Dodatek
na površine modela je 0.5 mm. Ta dodatek bo obdelan kasneje pri pol-finih in finih
obdelavah.
• HSR_RestR_target1

Ta operacija napravi grobo rezkanje ostankov. Uporabljen je Ø16 rezkar z radijem
zaokrožitve 1 mm in korakom podajanja (step down) 1 mm. S to obdelavo odstranimo
stopnice na modelu, ki so ostale po predhodni konturni grobi obdelavi. Dodatek na
površine modela je enak kot prej.
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• HSM_CZ_target1

Ta operacija napravi fino obdelavo po Z-nivojih od zgorne vertikalne stene do določenega
Z-nivoja. Uporabljen je rezkar Ø12 z radijem zaokrožitve 0.5 mm.
• HSM_CZ_target1_1

Ta operacija napravi fino obdelavo po Z-nivojih na spodnjih vertikalnih stenah modela.
Uporabljen je Ø12 rezkar z radijem zaokrožitve 0.5 mm.
• HSM_CZF_target1

Ta operacija napravi horizontalno obdelavo na dnu modela. Uporabljen je Ø12 rezkar z
radijem zaokrožitve 0.5 mm.
• HSM_CZ_target1_2

Ta operacija napravi obdelavo po Z-nivojih, na nagnjenih stenah modela. Uporabljen
je konični rezkar s kotom nagiba 12°. S takšnim orodjem lahko obdelamo nagnjene
stene z velikim korakom podajanja (step down) 10 mm. Uporaba takšnega orodja zviša
produktivnost operacije.
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Primer #17: Obdelava patrice
Primer prikazuje uporabo različnih SolidCAM-ovih HSR in HSM obdelovalnih strategij od
začetka do konca obdelave.

• HSR_R_Cont_target

Ta operacija napravi konturno grobo obdelavo kosa. Uporabljen je fini rezkar Ø25 s
korakom podajanja (step down) 3 mm, da je obdelava hitra in produktivna. Dodatek
na površine modela je 0.5 mm. Ta dodatek bo obdelan kasneje pri pol-finih in finih
obdelavah. Orodje bo vstopalo v material od zunaj, ker je vključen ukaz Detect core
areas.
• HSR_RestR_target

Ta operacija napravi grobo rezkanje ostankov. Uporabljen je Ø12 rezkar z radijem
zaokrožitve 2 mm in korakom podajanja (step down) 1.5 mm. S to obdelavo odstranimo
stopnice na modelu, ki so ostale po predhodni konturni grobi obdelavi. Dodatek na
površine modela je enak kot prej.
• HSM_CZ_target

Ta operacija napravi pol-fino obdelavo po Z-nivojih na strmih stenah (od 40° do 90°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø8. Dodatek na površine je 0.2 mm. Ta dodatek bo
obdelan pri nadaljnih finih operacijah.
• HSM_Lin_target

Ta operacija napravi pol-fino linearno obdelavo na položnih površinah (od 0° do 42°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø8. Dodatek na površine je 0.2 mm. Ta dodatek bo
obdelan pri nadaljnih finih operacijah.
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• HSM_RM_target

Ta operacija napravi pol-fino obdelovo rezkanja ostankov v vogalih modela. Ta pol-fina
obdelava v vogalih modela omogoča, da se izognemo, da pri nadaljnih finih obdelavah
orodje nebi bilo v polnem objemu z materialom. Uporabljen je krogelni rezkar Ø6.
Določeno je Ø8 referenčno orodje, da sistem poišče potrebne vogale na modelu.
Dodatek na površine je 0.2 mm. Ta dodatek bo obdelan pri nadaljnih finih operacijah.
• HSM_CZ_target_1

Ta operacija napravi fino obdelavo po Z-nivojih na strmih stenah modela (od 40° do
90°). Uporabljen je krogelni rezkar Ø6. Vključen je tudi ukaz zaokroževanja ostrih robov
“Apply fillet surfaces”. S tem je generirana pot orodja gladka brez ostrih sprememb
smeri orodja v vogalih modela.
• HSM_OffsetCut_target

This operation performs Offset cutting of the upper face edge.
• HSM_CZF_target

Ta operacija napravi horizontalno obdelavo na dnu modela. Uporabljen je fini rezkar
Ø16.
• HSM_CS_target

Ta operacija napravi ekvidistantno obdelavo na najnižji površini modela. Ker so te
površine horizontalne je tudi kot obdelave nastavljen od 0° do 2°. Uporabljen je krogelni
rezkar Ø4.
• HSM_RM_target

Ta operacija napravi fino obdelavo rezkanja ostankov v vogalih modela. Uporabljen je
krogelni rezkar Ø4. Določeno je Ø7.5 referenčno orodje, da sistem poišče potrebne
vogale na modelu.
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Primer #18: Obdelava matrične plošče
Primer prikazuje uporabo različnih SolidCAM-ovih HSR in HSM obdelovalnih strategij od
začetka do konca obdelave.

• HSR_R_Cont_target

Ta operacija napravi konturno grobo obdelavo kosa. Uporabljen je fini rezkar Ø20 s
korakom podajanja (stepdown) 3mm, da je obdelava hitra in produktivna. Dodatek
na površine modela je 0.5mm. Ta dodatek boobdelan kasneje pri pol-finih in finih
obdelavah.
• HSR_RestR_target

Ta operacija napravi grobo rezkanje ostankov. Uporabljen je Ø12 rezkar z radijem
zaokrožitve 2 mm in korakom podajanja (step down) 2 mm. S to obdelavo odstranimo
stopnice na modelu, ki so ostale po predhodni konturni grobi obdelavi. Dodatek na
površine modela je enak kot prej.
• HSM_CZ_target

Ta operacija napravi pol-fino obdelavo po Z-nivojih na strmih stenah (od 40° do 90°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø10. Dodatek na površine je 0.25 mm. Ta dodatek bo
obdelan pri nadaljnih finih operacijah. Vključen je ukaz Apply fillet surfaces.
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• HSM_Lin_target

Ta operacija napravi pol-fino linearno obdelavo na položnih površinah (od 0° do 42°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø10. Dodatek na površine je 0.25 mm. Ta dodatek bo
obdelan pri nadaljnih finih operacijah. Vključen je ukaz Apply fillet surfaces.
• HSM_RM_target

Ta operacija napravi pol-fino obdelova rezkanja ostankov v vogalih modela. Ta pol-fina
obdelava v vogalih modela omogoča, da se izognemo, da pri nadaljnih finih obdelavah
orodje ne bi bilo v polnem objemu z materialom. Uporabljen je krogelni rezkar Ø6.
Določeno je Ø12 referenčno orodje, da sistem poišče potrebne vogale na modelu.
Dodatek na površine je 0.25 mm. Ta dodatek bo obdelan pri nadaljnih finih operacijah.
• HSM_CZ_target_1

Ta operacija napravi fino obdelavo po Z-nivojih na strmih stenah (od 40° do 90°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø8. Vključen je ukaz Apply fillet surfaces.
• HSM_Lin_target_1

Ta operacija napravi fino linearno obdelavo na položnih površinah (od 0° do 42°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø8. Vključen je ukaz Apply fillet surfaces.
• HSM_RM_target_1

Ta operacija napravi fino obdelavo rezkanja ostankov v vogalih modela. Uporabljen
je krogelni rezkar Ø4. Določeno je Ø10 referenčno orodje, da sistem poišče potrebne
vogale na modelu.
• HSM_Bound_target

Obdelava po mejnih konturah napravi posnetje ostrih robov na zgornjih površinah.
Uporabljen je konični rezkar. Posnetje robov je definirano z zunanjim dodatkom na
vodilno mejno konturo in parametrom Floor offset.
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Primer #19: Obdelava patrične plošče
Primer prikazuje uporabo različnih SolidCAM-ovih HSR in HSM obdelovalnih strategij od
začetka do konca obdelave.

• HSR_R_Cont_target

Ta operacija napravi konturno grobo obdelavo kosa. Uporabljen je fini rezkar Ø20 s
korakom podajanja (step down) 4 mm, da je obdelava hitra in produktivna. Dodatek
na površine modela je 0.5 mm. Ta dodatek bo obdelan kasneje pri pol-finih in finih
obdelavah. Orodje bo vstopalo v material od zunaj, ker je vključen ukaz Detect core
areas.
• HSR_RestR_target

Ta operacija napravi grobo rezkanje ostankov. Uporabljen je Ø12 rezkar z radijem
zaokrožitve 2mm in korakom podajanja (stepdown) 2mm. S to obdelavo odstranimo
stopnice na modelu, ki so ostale po predhodni konturni grobi obdelavi. Dodatek na
površine modela je enak kot prej. Orodje bo vstopalo v material od zunaj, ker je vključen
ukaz Detect core areas.
• HSM_Lin_target

Ta operacija napravi pol-fino linearno obdelavo na površinah modela. Uporabljen
je krogelni rezkar Ø10. Dodatek na površine je 0.2 mm. Ta dodatek bo obdelan pri
nadaljnih finih operacijah. Vključen je ukaz Apply fillet surfaces.
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• HSM_RM_target

Ta operacija napravi pol-fino obdelovo rezkanja ostankov v vogalih modela. Ta pol-fina
obdelava v vogalih modela omogoča, da se izognemo, da pri nadaljnih finih obdelavah
orodje ne bi bilo v polnem objemu z materialom. Uporabljen je krogelni rezkar Ø6.
Določeno je Ø12 referenčno orodje, da sistem poišče potrebne vogale na modelu.
Dodatek na površine je 0.2 mm. Ta dodatek bo obdelan pri nadaljnih finih operacijah.
• HSM_CZ_target

Ta operacija napravi fino obdelavo po Z-nivojih na strmih stenah (od 30° do 90°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø8. Vključen je ukaz Apply fillet surfaces.
• HSM_Lin_target_1

Ta operacija napravi fino linearno obdelavo na položnih površinah (od 0° do 32°).
Uporabljen je krogelni rezkar Ø8. Vključen je ukaz Apply fillet surfaces.
• HSM_RM_target_1

Ta operacija napravi fino obdelavo rezkanja ostankov v vogalih modela. Uporabljen
je krogelni rezkar Ø4. Določeno je Ø10 referenčno orodje, da sistem poišče potrebne
vogale na modelu.
• HSM_Bound_target

Obdelava po mejnih konturah napravi posnetje ostrih robov na zgornjih površinah.
Uporabljen je konični rezkar. Posnetje robov je definirano z zunanjim dodatkom na
vodilno mejno konturo in parametrom Wall offset.
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