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Kaj je SolidCAM iMachining?
SolidCAM iMachining™ je inteligentna tehnologija rezkanja z visokimi hitrostmi, ki

je oblikovana za kreiranje hitrih in varnih CNC programov za obdelavo mehanskih
komponent s pristopom "uspeh že na prvem kosu". Beseda hitro pomeni znatno
hitreje, kot pri najhitrejši konvencionalni obdelavi, beseda varno pa pomeni brez
tveganja za lom orodja ali izpostavljanja stroja prekomerni obrabi pri čemer se
življenjska doba orodja maksimalno podaljša.

Za doseganje teh ciljev iMachining tehnologija uporablja napredne, patentirane
algoritme za izdelavo gladkih tangentnih orodnih poti skupaj z ustreznimi pogoji, ki
ohranjajo konstantno mehansko in toplotno obremenitev orodja z rezanjem tankih
odrezkov pri visokih hitrostih in globinah rezanja (globinetudi do 4-kratnik premera
orodja).

iMachining orodne poti
iMachining generira prilagajajočo
se spiralno pot orodja, ki se razvija
ali navzven iz neke centralne točke
zaprtega območja s postopnim
prilagajanjem obliki konture zunanjih
sten ali navznoter iz zunanje konture
odprtega območja proti neki centralni
točki ali notranji konturi otoka.
Rezultat tega je, da iMachining lahko
reže neenakomerno oblikovana
območja z eno samo neprekinjeno
spiralo.
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Za obdelavo ozkih prehodov, delilnih kanalov in ozkih vogalov iMachining uporablja
lastne enosmerne orodne poti s konstantno obremenitvijo.
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Na nekaterih odprtih območjih, kjer je
oblika preveč neenakomerna, da bi v celoti
odstranili material z eno samo spiralo, se
uporabijo lastni algoritmi topološke analize
in kanali za razdelitev območja na nekaj
večjih neenakomerno oblikovanih podpodročij. Sledi obdelava teh pod-področij z
ustrezno prilagajajočo spiralo, s katero
dosežemo, da se preko 80% volumna
obdela s spiralnimi orodnimi potmi. Če
upoštevamo, da imajo spiralne orodne poti med 50% in 100% višjo stopnjo
odvzemanja materiala, kot enosmerne orodne poti in da ima v industriji edino
iMachining orodne poti, ki ohranjajo konstantno obremenitev orodja, potem je
jasno, da ima iMachining najvišjo stopnjo odvzemanja materiala.
iMachining prav tako izvede avtomatično optimizacijo orodne poti pri fini obdelavi
2.5D oblik. Fina orodna pot se izvrši v večih zaporednih korakih z inteligentnimi
gibi orodja, ki običajno zahtevajo intenzivno programiranje in jih je težko izvesti
s tradicionalnimi metodami. Zaradi zelo sistematičnega pristopa k fini obdelavi in
predanosti, da se odpravi prekomerna obdelava, lahko iMachining tehnologija tudi
s tega vidika podaljša življenjsko dobo orodja.

iMachining Technology Wizard
Pomemben del sistema iMachining
je namenjen izračunu sinhroniziranih
vrednosti podajanja, hitrosti vretena, osni
globini rezanja, kota rezanja in debeline
(nedeformiranega) odrezka na osnovi
mehanskih lastnosti obdelovanca ter
rezalnega orodja in sicer znotraj meja
zmogljivosti stroja (maksimalno podajanje
in hitrost vretena, moč ter togost).
iMachining Technology Wizard (tehnološki
čarovnik), ki je odgovoren za te izračune,
uporabniku omogoča, da izbere najbolj primerno stopnjo agresivnosti obdelave za
nek določen stroj, nastavitve ter proizvodne zahteve(količina, razpored in stroški
orodja).
Druga kritična naloga, ki jo opravlja Technology Wizard je dinamično prilagajanje
podajanja za kompenziranje dinamično spremenjljivega kota rezanja (stranski
učinek prilagajajoče spirale), kar povzroči konstantno obremenitev orodja in
doprinese k daljši življenjski dobi orodja.
www.solidcam.com
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Kaj je pomembno...
Katere lastnosti materiala surovca so pomembne?
Splošno
Različni materiali zahtevajo različno silo potrebno za rezanje. Fizična lastnost
materiala, ki določa potrebno silo rezanja je končna natezna trdnost (Ultimate
Tensile Strength - UTS), podana v enoti MPa (Mega Pascal) v metričnem sistemu ali
psi (pound per square inch) v imperial sistemu enot.
iMachining Technology Wizard je popolnoma odvisen od pravilne vrednosti UTS
za izračun dobrih pogojev rezanja. Zato je zelo pomembno zagotoviti, da ima vsak
material, ki smo ga izbrali točno vrednost UTS v bazi materialov (Material Database).
Vse SolidCAM verzije vsebujejo osnovno bazo materialov, ki vsebuje več kot 70
različnih materialov.

Zgodovina
Na začetku razvoja je Technology Wizard bil oblikovan tako, da je za izračun rezalne
sile uporabljal drugačno lastnost materiala imenovano Power Factor (faktor moči).
Ta lastnost določa moč, ki je potrebna za odrez enega kubičnega centimetra
materiala na minuto (metrična enota Kw) ali en kubični inč materiala na minuto
(imperial enota Hp – Horse Power). To je inženirska lastnost materiala, ki ima
osnovo v fizičnih lastnostih, vendar ni vedno na voljo v standardnih bazah
materialov, kot je na primer www.matweb.com.
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Po prvotni verziji programske opreme so se razvijalci odločili za izgradnjo
vzporednega algoritma v Technology Wizard-u, ki izračuna rezalne pogoje z
uporabo UTS. Ker so stranke že imele tabele materialov na osnovi Power
Factor,so se razvijalci odločili pustiti prvotni algoritem in dovoliti uporabo
obeh lastnosti v odvisnosti od posameznega zapisa v bazi materialov.
Razvijalci so se prav tako odločili za dinamično spremembo pogovornega
okna za določanje novega materiala na način, da le-ta sprejme samo podatek
o vrednosti UTS novo vnešenega materiala.

Trenutno stanje je takšno, da so materiali vnešeni pred letom 2011 vsi
določeni glede na Power Factor; vsi materiali vnešeni kasneje so in bodo
definirani na osnovi UTS.
Potrebno je poudariti, da sta obe metodi definiranja ekvivalentni in da
Wizard izračuna enako učinkovite pogoje rezanja z uporabo ene ali druge
metode.

4
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Vnašanje novih materialov v bazo materialov (Material Database)
Očitno je, da 70+ materialov, dobavljenih s sistemom, ne more pokrivati potreb
vsakega kupca za vse njihove izdelke. Ne pozabite, da se v industriji uporablja več
kot 5000 različnih materialov. To pomeni, da morajo uporabniki v bazo materialov
pogosto vpisovati nove materiale.
Z novim iDatabase oknom za urejanje in uporabo UTS materiala je to sedaj izvedljivo
hitro in enostavno. Potrebna sta zgolj dva podatka. Prvi podatek je naziv materiala
(name), ki vam pomaga samo vizualno prepoznati določen material na seznamu
in zato mora biti edinstven, vendar ne tudi identičen standardnemu imenu. Drugi
podatek je UTS materiala, ki ga lahko najdemo na www.matweb.com.
Za določitev novega materiala za iMachining sledite sledečim enostavnim
korakom:
1. V SolidWorks Menu Bar, kliknite na Tools -> SolidCAM -> iMachining
Database.
2. Ko se pojavi iDatabase pogovorno okno, preklopite na zavihek Material
DB.
3. Kliknite ikono

na dnu seznama.

4. Vpišite name v Material File Name polje pogovornega okna New
iMachining DB File.

5. Vpišite vrednost UTS materiala, ki ga dodajate.
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Kako najdem UTS vrednost materiala?
Prepričajte se, da natančno poznate vaš material
Študija primera: SolidCAM uporabnik je želel rezkati kos iz titana. Na

strani www.matweb.com je poiskal "Titanium" in dobil celoten seznam
titan materialov. Izbral je prvi vpis Titanium Ti, kar je titan v čisti obliki.
V Mechanical Properties je našel podatek o vrednosti UTS 220 MPa.
S to vrednostjo je nato določil material za iMachining. Nato je izdelal
iMachining operacijo, jo shranil ter preračunal, generiral G-kodo in
začel z obdelavo. Orodje se mu je polomilo že po 5 sekundah.
Ko je uporabnik poklical naš center za podporo, smo hitro razumeli, da je poskušal
rezati sestavni del za letalo. Ugotovili smo, da gre za material Ti – 6Al – 4V, ki je
dokaj pogost v letalski industriji.
Uporabniku smo svetovali naj poišče ta material na www.matweb.com. Obvestil
nas je, da obstaja šest vpisov za material Ti – 6Al – 4V na MatWeb strani, z UTS
vrednostjo od 860 do 1170 MPa. Uporabnik ni bil siguren kateri material ima, bilo
pa je že pozno in ni mogel poklicati dobavitelja. Svetovali smo mu naj uporabi zapis
z najvišjo vrednostjo UTS, 1170 MPa.
Če ste v dvomih, uporabite najvišjo vrednost na seznamu.
Kasneje se lahko odločite glede na zvok rezanja in hitrost obrabe
orodja ali je varno spremeniti na nižjo vrednost na seznamu.
Najboljši način, seveda, je, da izveste natančno specifikacijo
materiala s pomočjo dobavitelja materiala ali vaše stranke.

Če je na voljo več vnosov...
Vedno začnite z najvišjo vrednostjo UTS – to je popolnoma varno. To lahko pripelje
do nekoliko bolj blagega rezanja, kot je to mogoče, kar lahko naknadno popravite
z uporabo Machining level drsnika ali poiščete točne podatke UTS vrednosti
materiala.
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Upoštevanje faktorja obdelovalnosti materiala
Po obdelavi lahko ugotovite, da bi lahko material rezali hitreje, kot to dopuščata
Machining level drsnik ali Turbo Mode. V večini primerov to pomeni, da je vaš
material mehkejši, kot je specificirano. Ker ista gradiva izdelujejo številni različni
proizvajalci, je treba pričakovati, da obstajajo tolerance vrednosti UTS, kar naredi
material bolj ali manj obdelovalen.
Machinability factor (faktor obdelovalnosti) omogoča korekcijo trdnosti
materiala brez spreminjanja dane UTS vrednosti. Ta opcija je na voljo na

zavihku Material DB v iDatabase pogovornem oknu.

Pomikanje drsnika v pozitivni smeri sporoča iMachining-u, da je material
mehkejši, kot to določa UTS vrednost in s tem bolj obdelovalen, kar določimo
z izbranim odstotkom. V skladu s tem bo Technology Wizard izbral bolj
agresivne pogoje rezanja.
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Kakšna je vloga "Machining level" drsnika?
Drsnik ravni obdelave (Machining level) zagotavlja uporabniku iMachining sredstva
za enostavno in intuitivno kontrolo stopnje odstranitve materiala (Material Removal
Rate - MRR) pri obdelavi kosa. Raven obdelave, ki jo izbere uporabnik s premikanjem
drsnika obvesti čarovnika za tehnologijo kako agresivno naj obdela kos.

Če povečamo podajanje za 10% brez spreminjanja drugih parametrov, to ponavadi
poveča MRR za 10%. (Pravzaprav, nekaj manj zaradi hitrih gibov in časa, ki se porabi
za pospešek). Približno enako povečanje je mogoče doseči s povečanjem stranskega
pomika za 10%. Takšni ukrepi bi lahko imeli negativne stranske učinke, kot je
zaviranje vretena zaradi preseganja največjega navora ali zmanjšanje življenjske
dobe orodja zaradi večje debeline odrezka.
S povečanjem podajanja in hitrosti vretena za 10% se bo povečal MRR brez
spremembe debeline odrezka, vendar se bosta s tem povečala tudi rezalna hitrost
za 10% ter izhodna moč, ki jo potrebuje vreteno. Če vemo, da imamo na voljo dovolj
moči, imamo dovolj dober hladilni sistem in novo ostro orodje z nedotaknjeno
prevleko, se lahko odločimo za takšne korake in s tem zmanjšamo obdelovalni čas.
S primernimi izkušnjami lahko pričakujemo, da orodje verjetno ne bo zdržalo tako
dolgo, kot s prejšnjimi parametri. Lahko se odločimo povečati parametre kljub
temu, če nas na primer priganja rok in vemo, da imamo na voljo dovolj novih orodij
s katerimi lahko posel zaključimo pravočasno.

8
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Po drugi strani pa, če zvok rezanja kaže na začetek vibracij po povečanju rezalnih
parametrov, se takoj vrnemo na prvotne pogoje rezanja saj se v tem primeru
zavemo, da strojna nastavitev (togost in stanje stroja ter togost vpetja in orodja) ni
dovolj toga za višjo agresivnost obdelave.
To so vrste odločitev, ki jih Technology Wizard uporablja z
uporabo podobne presoje, ki temelji na sofisticiranih algoritmih,
ki analizirajo celoten nabor dejavnikov, lastnosti in omejitve, ki
določajo nastavitve obdelave (geometrija kosa, lastnosti
materiala, lastnosti orodja in strojne omejitve). Tehnološki
čarovnik, ki temelji na znanju, uporablja soodvisnost med vsemi
temi dejavniki, da lahko predlaga optimalno kombinacijo pogojev
rezanja za določeno opravilo. Njegovi algoritmi delujejo v
kombinacji z algoritmi iMachining Intelligent High Speed Tool
Path Generator, da lahko izdela optimalen, hiter in varen CNC
program za obdelavo izdelka v skladu s First Part Success
strategijo.
Vendar pa, kot smo videli zgoraj, obstajajo dejavniki, ki vplivajo na doseganje MRR in
življenjske dobe orodja (osnovna togost stroja, vpetje obdelovanca in vpetje orodja
ter raven vzdrževanja stroja), kot tudi želeni kompromis med visokim MRR in dolgo
življenjsko dobo orodja, na katero vpliva časovni razpored proizvodnje in struktura
stroškov, ki jih je težko točno določiti. Namesto tega čarovnik ponuja Machining
level drsnik, ki vam omogoča enostavno in intuitivno vključitev kombiniranega
učinka teh dejavnikov v proces odločanja čarovnika.

Machine Default Level (privzeti nivo stroja)
Pravilen način uporabe Machining level drsnika je, da vsakemu stroju v delavnici
dodelite privzeti nivo (Machine Default Level), ki odraža osnovno togost stroja in
stanje vzdrževanja.
Na dodeljeno privzeto raven ne sme vplivati hitrost, moč ali pospešek stroja. Ti
parametri so čarovniku znani iz baze podatkov naprave (Machine Database).
Machine Default Level bi moral odražati zgolj potencial razvoja vibracij stroja.
Starejšemu, slabo vzdrževanemu in manj togemu stroju je potrebno dodeliti zelo
nizko privzeto raven: med 2 in 4.Povsem novemu, rigidno izdelanemu stroju je
potrebno dodeliti zelo visoko privzeto raven tudi, če gre za zelo počasen stroj:
priporočamo Turbo stopnjo 6. Kasneje lahko nastavitev zvišamo na raven 7 ali 8
Turbo, seveda potem, ko smo z opazovanjem prvega reza ugotovili, da vse zveni
in izgleda v redu. Če morate obdelati zgolj en kos, potem razlika v času niti ne bo
imela nekega vpliva.
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Machine Default Level je definiran le enkrat in je shranjen v podatkovni bazi

Machine Database skupaj z vsemi drugimi konstantnimi parametri stroja(maksimalna
hitrost vretena, maksimalno podajanje, itd.). To privzeto raven morate posodobiti
vsakih 2-3 let, po koliziji ali večjem vzdrževalnem postopku.

Priprava CNC programa za novo obdelavo
Preden uporabite iMachining za izdelavo CNC programa za novo obdelavo morate
oceniti togost obdelovanca ter orodja ter izmeriti ravnovesje in TIR (True Indicator
Reading) orodja v držalu. Če vrednosti niso zadovoljive, v operaciji zmanjšajte
Machining level za 1 ali 2 od začetne privzete ravni stroja.
Uporabite dobljen Machining level za obdelavo prvega kosa. Poslušajte zvok
rezanja in ocenite kakovost obdelanih površin ter obrabo orodja. Če obdelujete
več kosov in je prejšnja obdelava bila dobra, boste morda želeli povečati MRR ali
ga zmanjšati, da boste dobili daljšo življenjsko dobo orodja, odvisno od delovnega
razporeda, razpoložljivosti orodja in strukture stroškov. Vse kar morate storiti je, da
premaknete Machining level drsnik eno mesto navzgor ali navzdol, izračunate novo
pot orodja in obdelate drugi kos.
Možno je povečati raven obdelave, ker čarovnik, čeprav si
prizadeva za čim hitrejše rezanje, vedno uporablja vrednosti za
rezalne pogoje, ki so pod varnim maksimumom po razumni
stopnji, pri čemer je še dovolj prostora za bolj tvegano rezanje.
Vendar pazite, tveganje še vedno obstaja! Machine Default Level
je bil določen glede na subjektivno oceno stanja stroja. Ta ocena
je lahko preveč optimistična, zato je morda tudi ocena vpetja
obdelovanca in držala orodja preveč optimistična.
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Kateri so glavni iMachining parametri?
UTS faktor materiala
V poglavju Katere lastnosti materiala surovca so pomembne? smo videli
pomembnost UTS-a. To ni odprt parameter za uporabnika, da mu nastavi vrednost
po svojih željah. Poudariti je potrebno kako dramatično lahko vpliva na rezalne
pogoje in kako pomembna je nastavitev njegove pravilne vrednosti.

Število rezil
Še en pomemben parameter katerega vrednost ne moremo prosto spreminjati je
število rezil rezkarja. Spreminjanje Number of flutes vpliva na rezalne pogoje
(ponavadi samo na vrednost pomika).
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Kót vijačnice orodja (Tool Helix Angle)
Helical Angle (kót vijačnice) rezil je posebna vrsta parametra. Spreminjanje
parametra Helical Angle spreminja samo indikacijo aksialnih kontaktnih točk (Axial
Contact Points- ACP), ki same po sebi nimajo vpliva na rezalne pogoje, čeprav lahko

vplivajo na uporabnika, da se odloči zamenjati orodje, globino rezanja ali zmanjšti
raven obdelave v izogib vibracijam. Treba je omeniti, da kót vijačnice močno vpliva
na pritisno silo na orodju;če ga zanemarimo, lahko povzroči, da se orodje izvleče iz
držala, kar ima velikokrat uničujoče posledice.

Aksialne kontaktne točke (Axial Contact Points - ACP)
Ta parameter ni uporabniško določen. iMachining Technology Wizard izračuna in
prikaže ACP vrednost, ki odraža število aksialnih kontaktnih točk, ki jih določeno
orodje ima vzdolž vertikalne stene.
Tool cross-secon
ACPs

12
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Če je aksialna globina reza d, premer orodja D z N rezili, in je kot vijačnice
rezila β, lahko izračunamo Korak Rezila (Flute Pitch) P na sledeč način:
•

(Flute Pitch) P = πD × tan(90 - β)

Ker ima orodje N rezil, je vertikalna razdalja p med sosednjimi rezili (Fine
pitch) podana z:
•

(Fine pitch) p = P/N

ACP se lahko izračuna z vprašanjem koliko Fine Pitch intervalov lahko
vstavimo v globino d. Odgovor je:
•

ACP = d/p

Vprašanje se glasi "Kako nam poznavanje vrednosti ACP lahko pomaga pri boljši
obdelavi?"
Odgovor je enostaven:
V skladu z iMachining teorijo, bližje kot je ACP vrednost celemu številu (≥ 1),
manj je možnosti za razvoj vibracij.
Obstaja nekako 20% tolerance na ACP preko števila 1. Če dobite ACP 1.0, 1.1, 1.2 ali
1.8, 1.9, ste na varni strani, vibracije so v tem primeru manj verjetne. Enako velja,
če dobite 2.0, 2.1, 2.2 ali 2.8, 2.9.
Če dobite ACP 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, ali 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 itd., bi morali
razmišljati o načinu, da ga ali spremenite (npr. spremenite število korakov navzdol)
ali zamenjate orodje ali zmanjšate Machining level.
Technology Wizard vas bo opozoril, če je stanje stabilno ali ne na osnovi ACP-jev.
Izhodna mreža spreminja barvo, kar označuje trenutno stanje:

•

Zeleno = Dobro- Priporočeno

•

Rumeno = Ne tako dobro- Srednja verjetnost vibracij

•

Rdeče = Slabo - Velika verjetnost vibracij
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Ker se reakcija rezalne sile prenaša na orodje in z orodja naprej na stroj, nam
ustrezne ACP vrednosti pri določanju rezalnih globin pomagajo pri izogibanju
vibracijam.
Vendar pa ni mogoče vedno obdelovati s priporočenimi ACP vrednostmi. Toda s
spremljanjem vrednosti ACP in rezalnih rezultatov lahko sčasoma ugotovite, da je
ujemanje orodja z aktualno globino za doseganje dobrih ACP-jev koristno.
V Machine Database obstaja parameter s katerim določimo ACP % toleranco
specifično za dani stroj. S to toleranco nadzorujemo ACP indikacijo in na kakšen
način čarovnik izpisuje globine.

Če bi bila toleranca nastavljena na 0, bi čarovnik izpisal povečano število korakov
z manjšo vrednostjo Step down. Z večjo toleranco pa bi čarovnik izpisal manjše
število korakov z večjo vrednostjo Step down.
Kot omenjeno je ACP toleranca privzeto nastavljena na 20% (za nove stroje). S to
nastavitvijo bo ACP indikacja prikazovala, da je vrednost 1.1 ali 1.2 ali 1.8 ali 1.9 (na
primer) ustrezna, zato bo globina obarvana zeleno zaradi dobre stabilnosti.
Priporočamo, da ACP toleranca ostane na 20%. V večini primerov
je ne boste rabili spreminjati.

14
www.solidcam.com

Izkoristek spirale
iMachining generira prilagajajoče spiralne orodne poti kadarkoli je potrebno
odstraniti povsem odprto ali popolnoma zaprto območje, ki nima oblike kroga. To
pomeni, da ustvarja orodne poti z različnimi stranskimi koraki v različnih smereh.
Glej Figure 1 spodaj: Vpliv učinkovitosti spirale.
Kot rezultat je povprečni stranski korak manjši od največjega stranskega koraka.
Zaradi tega je povprečni MRR manjši od največjega možnega MRR. To pomeni, da
je prilagajajoča spirala potencialno manj učinkovita kot redna okrogla spirala.

Obstajajo trije razlogi, zakaj iMachining to počne:
1. Ker čarovnik za tehnologijo prilagaja podajanje na vsaki točki vzdolž
poti orodja, da bi ohranili stalno rezalno silo na orodju, je dejanska
izguba povprečnega MRR v številnih primerih zanemarljivo majhna
ali je celo ni. To je zelo odvisno od maksimalnega podajanja, ki ga
stroj lahko doseže. Z zelo počasnimi stroji čarovnik ne more v celoti
kompenzirati nekaterih zelo majhnih stranskih korakov, ki jih zazna
proces prilagajanja, ker podajanje stroja ni dovolj visoko. Če je v takih
primerih vaša prioriteta visok povprečen MRR in vam dolga življenjska
doba orodja ni tako pomembna, lahko nastavite iMachining tako, da
omeji obseg prilagajanja spiral.
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Prilagajanje lahko omejite z izbiro večje vrednosti za učinkovitost
spirale (Spiral Efficiency) z Efficiency drsnikom. Ta drsnik se lahko
uporabi v Morphing spiral nastavitvah na strani Technology v
pogovornem oknu iMachining Operation.

2. Naš cilj je doseči večjo globalno učinkovitost za celoten žep ali kos,
zato smo pripravljeni nekoliko žrtvovati lokalno učinkovitost določene
spirale.
Primerjava orodnih poti v primeru (a) s tistimi v primeru (b) na sliki
Figure 1, pokaže, da medtem, ko prilagajajoča spirala v primeru
(a) počisti celotno območje žepa, konvencionalna okrogla spirala v
primeru (b) konča delo (ko se približa steni žepa) že po 55% čiščenju
žepa. Preostalo območje je treba očistiti s trohoidnimi orodnimi potmi,
ki so po definiciji približno 36% do 50% manj učinkovite kot okrogle
spirale, odvisno od največjega pospeška stroja in podajanja.
Če določimo učinkovitost okrogle spirale kot 100% in uporabimo stroj
ter podajanje, ki izdela trohoidno učinkovitost 55%, lahko izračunamo
skupno učinkovitost v primeru (b) takole: 55% območja ob učinkovitosti
100% (okrogla spirala), plus 45% območja pri učinkovitosti 55%
(trohoidno), kar pomeni 55 + 24.8 = ~80% učinkovitosti.
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Po drugi strani pa je učinkovitost prilagajajoče spirale v primeru (a) je
nekaj več kot 89%.Pravzaprav ima v primeru (a) iMachining učinkovitost
preko 94%, ker iMachining poveča podajanje, ko je stranski korak
manjši kot največji določeni korak.
Če pogledamo relativno učinkovitost med (a) in (b), dobimo 89/80 =
1.11. To pomeni, da (a) konča z rezanje v 11% manj časa kot (b), brez
prilagajanja podajanja, ko je stranski korak manjši.
Z iMachining prilagoditvijo podajanja čas cikla za (a) (80/94 = 0.851)
15% krajši kot pri (b). To pa je le razlika v učinkovitosti za preprosto
konveksno obliko na sliki Figure 1.
Ko se lotimo bolj splošnih oblik, ki imajo v svojih konturah konkavni
del, razlika v učinkovitosti postane veliko večja in zmanjšanje časa cikla
presega 30% v korist iMachining prilagajajoče spirale.
3. Tretji razlog je želja po podaljšanju življenjske dobe orodja do največje
možne vrednosti. Znano je, da neprekinjeno spiralno rezanje povzroči
manjšo obrabo orodja kot ponavljajoči kratki rezi z vstopi in izstopi iz
materiala.
Kot prikazano na sliki Figure 1, prilagajajoča spirala v povprečju zmanjša
delež skupnega območja žepa za čiščenje s trohoidnimi orodnimi
potmi na manj kot 30%. Brez iMachining sposobnosti generiranja
prilagajajoče spirale, se ta povprečni delež dvigne na več kot 60%
celotnega območja žepa.
To zagotavlja, da z iMachining orodnimi potmi orodje reže
kontinuirano večino časa, pri čemer utrpi veliko manjšo obrabo kot pri
neenakomernih trohoidnih rezih.
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Efficiency drsnik omogoča uporabniku nadzor nad učinkovitostjo spiralnih orodnih

poti. Premikanje drsnika v desno poveča učinkovitost spirale, premikanje v levo pa
učinkovitost zmanjša.

Povečevanje učinkovitosti zmanjša spremenjljivost dovoljenega stranskega koraka
v spirali, kar naredi stranske korake v vseh smereh bolj enake in posledično bolj
okroglo spiralo, ki izgleda bolj kot krožnica.
Zmanjšanje učinkovitosti omogoča iMachining-u, da uporabi več območja stranskih
korakov, ki jih določi čarovnik za tehnologijo. To proizvaja spiralo, ki manj izgleda kot
krog in pokriva večji del območja s tem, ko se prilagodi ožjim delom območja. Glej
sliko Figure 2 spodaj.

Privzeta nastavitev Efficiency drsnika je 6. Priporočamo, da ga pustite v tem
položaju, razen če obstaja dober razlog za spremembo. Vendar pa je dobra ideja,
da preizkusite različne položaje in simulirate poti orodja, da pridobite občutek
učinkovitosti uporabe drsnika.
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Nekateri uporabniki, ki redno uporabljajo draga orodja, uporabljajo Efficiency level
3 ali manj za zmanjšanje uporabe trohoidnih orodnih poti. Odvisno je od vaših
prioritet in strukture stroškov (relativni stroški časa obdelave na kos, orodja in
delo). Uporaba zelo nizkih izkoristkov bo povečala čas cikla za nekatere geometrije
in hkrati podaljšala življenjsko dobo orodja.
Načrti za prihodnost: SolidCAM načrtuje razvoj samodejnega algoritma

za nastavitev stopnje spiralne učinkovitosti, s katerim lahko uporabniki
navedejo svoje prednostne naloge. Prednost, ki jo navede uporabnik, je ena
od sledečih treh:
1. Najkrajši čas cikla – krajši rok dobave ali dragi stroj in poceni orodje
2. Najdaljša življenjska doba orodja – drago orodje, ali pa ste zavezani, da
dostavite šest delov do jutra in imate samo eno orodje na zalogi
3. Najnižji stroški – algoritem bo samodejno poiskal pravo ravnovesje
med časom cikla in življenjsko dobo orodja, z uporabo vašega vnosa
glede stroškov strojne ure in stroškov orodja
Ta možnost bo aktivirana, ko uporabnik izbere Automatic možnost nastavitve
učinkovitosti spirale.
Če uporabnik izbere Manual možnost, bodo lahko obdržali obstoječo
metodo določanja njihove prednostne učinkovitosti z uporabo Efficiency
drsnika.
Opomba: Ko uporabite opcijo Automatic, bo novi algoritem

izračunal nivo za vsako spiralo posebej. Ker lahko v enem 2D
žepu obstaja več kot ena spiralna orodna pot, je vsaka spirala
zgrajena na svoji ravni, izračunana z novim algoritmom glede na
izbrano prioriteto. Vendar, ko uporabljate možnost Manual, je
raven, ki jo izbere Efficiency drsnik, globalna in bo na enak način
vplivala na vse spirale v iMachining operaciji.
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Drsnik vstopnega razmerja (Entry rate)
Entry rate drsnik določa hitrost po kateri spiralna orodna pot vstopi v material. Vse

spirale se približajo materialu iz zraka, ne glede na to, ali z zunanje strani odprtega
žepa v primeru konvergenčne spirale ali od znotraj (predvrtane luknje ali vijačni
vstop) v primeru divergentne spirale.

Ugotovili smo, da je pri trših materialih boljše, če vstopamo v material postopoma
in ne z direktnim vstopom na radialno globino določeno s stranskim korakom
primernim za določeno obliko prilagajajoče spirale.
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Čeprav je Entry rate avtomatično nastavljen s strani čarovnika za tehnologijo v skladu
s lastnostmi materiala surovca, so se razvijalci zaradi fleksibilnosti in prijaznosti do
uporabnika odločili, da uporabnikom zagotovijo način za korekcijo te vrednosti.
Premik drsnika v desno povečuje stopnjo vstopa in obratno. Vrednost prikazana na
desni strani drsnika zgolj prikazuje relativno hitrost in nima stalnih enot.
Če ste v dvomih, spremenite hitrost za 4 ali 5 zarez, izračunajte in
simulirajte s Host CAD načinom za ogled novega vstopnega
razmerja Entry rate.

Napredni pogoji rezanja (Advanced cutting condition)
To je posebna nastavitev, ki uporabnikom zagotavlja dodatno prožnost in nadzor.
Advanced cutting condition opcijo lahko aktivirate globalno (v SolidCAM

Settings) ali lokalno za vsak kos (v Part Settings).

1. Odprite Settings, pojdite na stran iMachining in izberite polje Advanced
cutting condition.
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2. Na iMachining Operation pogovornem oknu preklopite na stran
Technology Wizard. Kot dodatek standardnemu zavihku Cutting
conditions, čarovnik pokaže nov zavihek – Modify cutting conditions.

3. Na Technology Wizard strani preklopite na zavihek Modify cutting
conditions. Sedaj imate možnost spreminjanja enega ali več
parametrov rezalnih pogojev. Močno priporočamo, da ga uporabite
le, če manipulacija z Machining level drsnikom ne proizvede želenega
rezultata.
4. Na zavihku Modify cutting conditions lahko vidite, da so vsa polja
parametrov na začetku onemogočena. Če želite spremeniti vrednost v
poljubnem polju, izberite potrditveno polje zraven. Preden spremenite
katero koli vrednost, preberite naslednje pomembne opombe.
Opomba: Vrednosti, ki se pojavljajo na Modify cutting conditions
strani vedno ustrezajo Machining level 8 (Normal ali Turbo,

katerikoli je trenutni način). Če ste izbrali raven, ki se razlikuje od
8 na Machining level drsniku, ne boste dobili vrednosti, ki ste jo
vnesli na Modify cutting conditions strani. V Output Cutting Data,
boste videli novo interpolirano vrednost med prvotno vrednostjo
prve stopnje in novo vrednostjo, ki ste jo ravnokar nastavili za
raven 8.
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5. Ko začnete spreminjati polja, boste ugotovili, da se barva ozadja polja
spremeni v rdeče s puščico, ki se pojavlja poleg polja.

To preprosto pomeni, da se verjetna vmesna vrednost v polju (npr.
zaradi ene številke, ki se izbriše v polju) ne more uskladiti z omejitvami
stroja ali z neko drugo vrednostjo parametra, ki ste jo morda že
spremenili. Če rdeča barva ostane, ko končate spreminjanje polja, to
pomeni, da končna vrednost, ki ste jo določili za polje, ni združljiva z
drugimi vrednostmi in omejitvami, zato vam svetujemo, da izvedete
potrebne spremembe.
6. Enostaven način prilagajanja vrednosti je, da kliknete ikono poleg
polja. Čarovnik bo izračunal najbližjo združljivo vrednost s tisto, ki ste
jo nastavili, in zamenjal vašo vrednost z izračunano, medtem ko se bo
barva ozadja polja spremenila v rumeno. Ko so vse vrednosti
nastavljene, lahko kliknete na Save & Calculate gumb.
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7. Še enostavnejši način je, da počistite potrditveno polje. S tem se povrne
izvirna vrednost, ki jo dobi čarovnik in odstrani vse barve ozadja.
8. Drug način usklajevanja vrednosti je nadaljevanje spreminjanja drugih
vrednosti, ki so vsaj delno odgovorne za neusklajenost, dokler se ne
reši vse. To ni lahka naloga.
Namen Machining level drsnika je omogočiti, da vse parametre

sinhronizirate, kar vam omogoča preprost in varen nadzor nad
agresivnostjo obdelave.
9. Pot najmanjšega odpora in najbolj tvegana možnost je, da izklopite
budno oko čarovnika. Kliknite zeleno luč v zgornjem desnem kotu
iMachining Operation pogovornega okna.

Pojavi se rdeča luč, kar pomeni, da je Čarovnik zdaj izklopljen in ste v
celoti odgovorni za posledice.
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Kaj je "Turbo Mode" način...
Kaj je "Turbo Mode" način pri Machining levels?
Turbo Mode opcija je na voljo na zavihku Modify cutting conditions na strani

Technology Wizard.

Če izberete to opcijo, bodo vse ravni Machining level drsnika postale bolj agresivne,
kjer bo MRR za vsako raven približno za 25% višji kot prej.
To pomeni, da je MRR na Turbo level 5 nekje 25% večji kot MRR na Normal level 5,
itd.. Ta opcija je bila dodana za uporabnike, ki potrebujejo večji MRR od MRR level
8.
Ker pa so pogoji rezanja omejeni z omejitvami stroja,(npr. čarovnik ne more nastaviti
hitrosti vretena ali pomika, ki je večji od največjega, ki ga naprava omogoča) ni
vedno mogoče povečati MRR s povečanjem podajanja ali hitrostjo vretena (na
primer tistega na level 7) za 25%. V takih primerih se bo čarovnik morda moral
vrniti in spremeniti druge parametre (npr. maksimalni kot vstopa), da bi dosegli
želeno 25-odstotno povečanje.
Zaradi teh razlogov ni vedno lahko razumeti logike
sprememb vrednosti, ki jih vidite prikazane v Output
Cutting Data. Ne skrbite, čarovnik bo poskrbel, da bo
vaš končni rezultat čim bližje vašim namenom.
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Zakaj iMachining potrebuje kanale in jarke?
Kanali (Channels) in jarki (Moats) sta edinstveni funkciji iMachining-a. Zasnovani
sta tako, da omogočata "Tool path" generator-ju (Pgen) razdelitev območja žepa
na podobmočja tako, da se lahko večino celotne površine odstrani z uporabo
edinstvenih iMachining prilagajajočih spiral in ne s trohoidnimi orodnimi potmi, s
čimer zmanjšamo čase ciklov in podaljšamo življenjsko dobo orodja.
Kanali (Channels) so izdelani z majhnimi trohoidnimi orodnimi potmi, ki ustvarijo

utore s konstantno širino vzdolž strateških poti, določenih s posebnimi algoritmi
za analizo topologije. Kanali so odprti na obeh koncih in omogočajo prost prehod
orodja.
Jarki (Moats) so posebna podmnožica kanalov, ki režejo okrog otokov vsakič, ko

spiralna ali trohidalna orodna pot naleti na otok. Ta posebna funkcija iMachining-a
omogoča začetek nove prilagajajoče spirale z omogočanjem prostega prehoda
okoli otoka, ki otok ločuje od preostalih območij, ki še vedno potrebujejo obdelavo.
Figure 4: Učinek jarka

Poleg rezanja jarkov, iMachining reže kanale, da omogoči uporabo spiral v
primerih, kjer jih ponavadi ni možno uporabiti .
Na naslednjih straneh je v nekaj primerih ponazorjena uporaba kanalov in
parametri, ki omogočajo nadzor nad vedenjem funkcije.
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Primer 1
Odprti žep spodaj ima razmerje stranic (razmerje med dolžino
in širino najmanjše pravokotne škatle, ki vsebuje žep) 2:1.
Največja dimenzija na risbi je 200 mm (7.875in) najkrajša pa
100 mm (3.95 in).
Tudi če razmerje med največjim stranskim korakom in
minimalnim stranskim korakom omogoča konstrukcijo
prilagajajoče spirale, ki bi lahko počistila celotno področje žepa
(glej sliko Figure 5A spodaj), so lahko stroški časa cikla zelo
visoki (npr., če največje podajanje stroja ni bilo dovolj veliko,
da bi nadomestilo uporabo polovičnega največjega stranskega
koraka za večino poti orodja). V takih primerih iMachining izdela
en ali dva kanala več, ki razdelita žep na dve ali več obvladljivih
območij (slika Figure 5B) tako, da je potrebno zdaj odstraniti
dva ali več žepov.
Figure 5: Uporaba razdelitvenih kanalov

Te žepe sedaj lahko očistimo z največjim možnim MRR, pri
čemer je edina slabost čas, ki je potreben za izrezovanje ločilnih
kanalov.
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Primer 2
Polovično odprt žep spodaj (Figure 6) ni mogoče očistiti s
spiralo. Vendar pa iMachining izračuna čas, ki ga potrebuje za
ločitev žepnega območja od zaprtega roba (stene) na vrhu z
uporabo ločilnega kanala in čas, ki ga potrebuje, da se ločeno
območje (sedaj odprt žep) očisti z eno samo spiralo. iMachining
nato primerja vsoto teh časov s časom, ki bi ga potrebovali, da
bi očistili prvotno območje žepa z uporabo trohoidnih orodnih
poti. Če je čas obdelave za delitev skupaj s spiralo krajši kot
trohoidna orodna pot, iMachining izvede opisano ločevanje
(Figure 6B).
Figure 6: Dodatna uporaba za ločitvene kanale
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Ko je zavihek Channels odprt na strani Technology in je aktivirana opcija
Advanced mode, lahko vidite, da obstaja več parametrov, ki vam omogočajo
nadzor nad vedenjem funkcije Channels:

Izdelava jarkov okrog otokov (Island moating)
iMachining bo opravil rezanje jarkov le, če je izbran On.

Spreminjanje parametrov kanala
Ko izberete to potrditveno polje, lahko spremenite privzete vrednosti širine
kanala in parametrov debeline tankih sten.
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Širina kanala – To je širina vseh kanalov, ki se režejo v trenutni

operaciji. To je širina med središči (orodja). Privzeta vrednost je
samodejno določena enako premeru orodja, kar ima za posledico
kanal s širino dvakratnega premera orodja.

V večini primerov te vrednosti ne smete spremeniti, razen če imate
poseben razlog. Kot je bilo že omenjeno, so vsi ločevalni kanali na
obeh koncih odprti (drugače se ne bodo ločili), kar pomeni, da se
orodje proti koncu rezanja iz materiala umakne v zrak. Če povečate
Channel width preko privzete vrednosti premera orodja, se sprednja
stran, skozi katero se orodje umakne v zrak, podaljša. Pri mehkih
materialih to ni težava, toda pri trdih materialih lahko to pripelje do
loma orodja, saj sprednja stran postaja vse tanjša in tanjša. Za več
informacj glejte spodaj.
Debelina tankih sten – Včasih pri obdelavi žepa ostanejo tanke stene,

ki jih je treba naknadno odstraniti. Te tanke stene je treba skrbno
obravnavati, sicer lahko povzročijo vibracije, pretirano obrabo orodja
in celo zlom orodja. To velja zlasti pri rezanju trdih kovin.

Vsakič, ko se orodna pot umakne iz materiala v zrak, nastajajo
prehodne tanke stene, ki se jih kasneje odstrani. Primer tega je bil
prikazan zgoraj z ločilnimi kanali.
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Primer 3
Ta primer ponazarja učinek rezanja jarka ali kanala blizu
odprtega roba žepa.

V takih primerih bo kanal ali jarek pustil tanko steno, ki jo bo
kasneje treba odstraniti.
iMachining, ki vedno gleda vnaprej, prepozna te primere
in samodejno razširi kanal na lokalni ravni, tako da prepreči
nastanek tankih sten.
Sistem nastavi najvišjo privzeto vrednost za Thin wall thickness,
ki bi še lahko veljala za nevarno in bi jo bilo potrebno odstraniti
(prav tako vsaka stena, ki je tanjša kot ta maksimum) s tem
lokalnim širjenjem.
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Če menite, da je privzeta vrednost premajhna, kar pomeni, da je
po vašem mnenju celo nekoliko debelejša tanka stena lahko še
vedno nevarna in jo je treba preprečiti, lahko seveda povečate to
vrednost. Vendar priporočamo, da ne zmanjšate vrednosti pod
privzeto.

Nadzor ločevanja
Kot že omenjeno, iMachining uporablja kanale za ločevanje področij, ki jih
spirala ne more popolnoma očistiti, in razdeli področja velikih razmerij na
pol, da bi jih potem bilo mogoče očistiti (ali v slednjem primeru, da jih očisti
bolj učinkovito) s spiralami.
Odločitev ali ločevati ali ne temelji na učinkovitosti. Vendar, da bi se odločil
ali je bolj učinkovito ločiti ali ne, mora iMachining biti sposoben izračunati
čas obdelave za vsako alternativno metodo in primerjati čase. Trenutno
iMachining nima znanja o maksimalnem pospeševanju osi stroja. Iz tega
razloga obstaja Separate drsnik na zavihku Channels, ki omogoča uporabniku,
da obvesti iMachining, da se bolj ali manj nagiba k ločitvi.
Če premaknete drsnik v desno (višji ločevalni faktor), bo prišlo do več ločitev.
To deluje tako, da višji ločevalni faktor obvesti iMachining, da lahko naprava
pospeši hitreje od povprečnega stroja, zato bo obdelava kanalov trajala
manj kot na povprečnem stroju. Večina uporabnikov nima potrebe po
premikanju tega drsnika iz privzete vrednosti.

Samo uporabniki s stroji, ki imajo posebej visoke ali zelo nizke pospeške
lahko ugotovijo, da bi jih morali premakniti.
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Kako nastavimo parametre rezanja...
Kako nastavim pogoje rezanja v iMachining-u?
Prvi in najbolj osnovni parameter pogojev rezanja (Cutting conditions) je hitrost
rezanja (Vc). Po odločitvi o Vc je hitrost vretena (S (merjeno v RPM)) enostavno
izračunati, če poznamo premer (D) rezkarja (S = Vc/πD). Enkrat, ko imamo Vc in
D ter S, je naslednja odločitev o vrednosti debeline odrezka (CT), ki je omejena z
maksimalno močjo vretena, ki je na voljo ter s kvaliteto, močjo in rigidnostjo orodja.
Ponavadi proizvajalci orodja objavijo za vsako orodje največji priporočeni CT za vsak
tip materiala. Ko dobimo podatek o CT, se podajanje lahko izračuna neposredno.
Pomembno vprašanje je, kako se odločite glede Vc? Presenetljivo je dejstvo, da v
nasprotju s splošnim prepričanjem ni prave rezalne hitrosti za določen material.
Vsaj ne pri rezkanju z visokimi hitrostmi.
Če imate visokokakovostno orodje s pravilno prevleko za dani material, ustrezno
togost in nastavitev stroja ter zelo dobro hlajenje, lahko material režete z maksimalno
zmogljivostjo stroja. Prav tako morajo biti vse orodne poti tangencialne, mehanska
in toplotna obremenitev na orodju pa mora ostati konstantna.
Na primer, večina proizvajalcev orodja priporoča rezanje Ti – 6Al – 4V pri 50-60
metrih na minuto. Z iMachining orodnimi potmi, ustreznim, togim in hitrim strojem
ter ustreznim orodjem z dobrim hlajenjem, smo uspeli rezati Ti – 6Al – 4V pri 250
metrih na minuto!
Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko z dobrimi orodnimi potmi, dobrim orodjem,
dobrim strojem in nastavitvami, skupaj z dobrim hlajenjem, režete vse materiale z
veliko višjimi hitrostmi, kot bi vam izkušeni strokovnjaki lahko priporočali.
Načeloma lahko režemo pri katerikoli rezalni hitrosti, vendar sta pri tem glavni
težavi generirana toplota ter vibracije.
Če bi imeli idealne pogoje, bi lahko rezali na primer titan pri 50 meter/min do 500
meter/min.
Ko se veča hitrost rezanja, se prav tako večajo vibracije, toplota in potrebna moč
vretena. Ko se povečajo vibracije, se poveča obraba orodja, kar privede do loma
orodja. Ko se veča topolota, se orodje začne taliti in lomiti. Z večanjem potrebne
moči vretena pa kaj hitro pridemo do maksimalnih vrednosti, ki jih stroj premore.
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Torej, kaj omejuje hitrosti rezanja za določen material?
Odgovor je temperatura in vibracije. Če imamo zelo dobro orodje z ustrezno
prevleko za dani material in zelo dobro hlajenje, se lahko dvig temperature omeji
na znosno vrednost tudi pri rezalnih hitrostih, ki so 5 do 7 krat večje, kot običajno
priporočene hitrosti. Preostali faktor, ki omejuje rezalno hitrost (prav tako debelino
odrezka ter podajanje) so vibracije. Vibracije povzročajo udarne obremenitve na
rezalnem robu, ki se hitro degradira. To pomeni, da moramo vibracije eliminirati,
če želimo hitro rezati.
Omejevanje toplote in vibracij je veliko težje pri bolj za obdelavo zahtevnih materialih
kot so na primer kaljeno jeklo, nerjaveče jeklo, titan, Inconel, itd.. Po definiciji je
njihova odpornost na rezanje višja, kar povzroča večje upogibanje orodja, ki hitro
povzroči začetek vibracij, povzroča pa tudi več toplote zaradi trenja in plastične
deformacije odrezkov. Prav tako je pri večjih hitrostih, večjih debelinah odrezkov ter
večjemu podajanju odpornost na rezanje višja, kar povzroča več toplote in vibracij.
Kako se lahko prepričate, da ne boste imeli vibracij?
1. Če je vaš stroj zelo tog (dobra konstrukcija, relativno nov in dobro
vzdrževan) in imate togo vpet obdelovanec ter uporabljate dobro
uravnovešeno držalo orodja potem nimate razloga za zaskrbljenost in
lahko zelo hitro režete (Turbo level 8).
2. Če ne morete zagotoviti vsega zgoraj navedenega, boste morali
uporabiti nižji Machining nivo, ki bo odvisen od stanja stroja in
nastavitev.
V iMachining-u čarovnik za tehnologijo izračuna 16 sklopov kombinacij
rezalnih pogojev (Cutting conditions) primernih za rezanje danega materiala
z izbranim orodjem na dobrem stroju s popolnimi nastavitvami.
16 sklopov kombinacij Cutting conditions sestavljajo Normal Mode nivoji od 1~8 ter
Turbo Mode nivoji od 1~8.
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Cutting conditions je skupek min. in maks. vstopnih kotov (CA), maks. podajanj (F)

vrtljajev (S), območij prekrivanja, debelin odrezkov (CT) in tako naprej.

Level 1 Turbo Mode ni naslednji nivo od level 8 Normal Mode.
Za vsak Normal level (1-8), ima
ustrezen (1-8) Turbo level 25% več
MRR kot Normal level.
Če želite imeti več MRR, kot ga
dobite z Normal level 8, potem
uporabite Turbo Mode 8. Če je vse
v najboljšem redu (stroj, orodje,
obdelovanec, držalo orodja in
hlajenje), potem je primerno
uporabiti Turbo level 8.

Hlajenje je enako pomembno kot izbira pravilnega Machining nivoja. Vedno
poskrbite za popolno hlajenje. Ko uporabljamo Turbo level 8, lahko zelo hitro
režemo, vendar toplota postane problem. Zato je potrebno več hlajenja.
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Nadzor nad debelino odrezka za doseganje še hitrejših ciklov
V začetku leta 2012, je tehnologija iMachining vzpostavila korekcijo podajanja za
loke, ki je bila namenjena ohranjanju stalne debeline odrezka (CT) pri rezanju v
vogalih. Konstanten CT v vogalih se doseže s samodejnim zmanjšanjem hitrosti
podajanja. Nekatere stranke so ugotovile, da jim je ta funkcija povečala čas cikla, in
da je hitrejši čas cikla bolj zaželen kot vzdrževanje konstantnega CT.
Skladno s tem so razvijalci dodali drsnik imenovan Constant chip thickness
control for arcs. Ta možnost vam omogoča nadzorovanje korekcije podajanja
za loke. Na voljo je na strani Misc. parameters pogovornega okna iMachining
Operation.Pozicija drsnika je privzeto nastavljena na 100%. Če drsnik pustimo
na 100%, je s tem iMachining obveščen, da vzdržuje konstanten CT pri
rezanju v kotih.

Premik drsnika na 0% obvesti iMachining, da vzdržuje dosledno hitrost
podajanja rezanja v ravni liniji (G1) in rezanja v kotu (G2). Rezultat je hitrejši
čas ciklusa; vendar pazite, s povečanim CT v kotih pride do večje obremenitve
orodja.
Pri agresivnem rezkanju, tako kot z iMachining-om, se domneva,
da je korekcija podajanja za loke bistvenega pomena. Z
vzdrževanjem stalnega CT-ja je dokazano, da je obremenitev
orodja konstantna in s tem povečana življenjska doba orodja.
Poleg tega se zmanjša verjetnost, da se bodo razvili nevarni
pogoji rezanja.
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Kaj je razlika/razmerje...
Kakšna je razlika/razmerje med debelino odrezka in
obremenitvijo odrezka?
Debelina odrezka
V iMachining je debelina odrezka (CT) definirana kot debelina (na najširši točki)
nedeformiranega odrezka, ki je odrezan od materiala. Na strani čarovnika za
tehnologijo, se vrednost CT za operacijo prikaže na View 2 polju v Output Cutting
Data.

Obremenitev odrezka
Obremenitev odrezka določa podajanje orodje merjeno v enoti razdalje na zob (Fz
(mm/zob) v metričnih enotah ali Fz (inch/zob) v imperial enotah). Vrednosti
obremenitve odrezka si lahko ogledate na zavihku Data tab na Tool strani.
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Razmerje med debelino in obremenitvijo odrezka
Tradicionalno edini primer, kjer boste videli enake vrednosti debeline
odrezka in obremenitve odrezka je, ko je kot rezanja 900. Vse kar je manj kot
900 bo rezultiralo v odrezku, ki je tanjši od določene obremenitve odrezka,
kar ima za posledico nenadzorovane spremembe obremenitve orodja.
Chip load

Fz

Chip load

Fz

Chip thickness

Chip thickness

90˚
40˚
Chip load
Chip thickness

Fz

Vendar pa so z iMachining izračuni prilegajajoče spiralne orodne poti
generirane v skladu z dinamičnim spreminjanjem kota rezanja, ki je lahko v
rangu od 100 do 800, v odvisnosti od izbranega Machining nivoja. Za
kompenzacijo dinamično spremenljivega kota rezanja čarovnik za tehnologijo
avtomatično poveča in prilagodi podajanje na vsaki točki vzdolž orodne poti,
da ohrani definirano debelino odrezka usklajeno s prvotno obremenitvijo
odrezka, kot je to prikazano spodaj.
Feed adjustment
Original chip load

Fz

Feed adjustment
Original chip load

80˚ max.

10˚ min.
Actual chip load
Chip thickness

Actual chip load
Chip thickness

Fz

Fz

Fz

Z avtomatsko sinhronizacijo teh in drugih vrednosti, pogoji rezanja vedno
ostanejo optimalni, tako se doseže konstantna obremenitev orodja.
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Kako lahko ocenimo kakovost rezanja...
Kako lahko ocenim kakovost reza glede na zvok, videz in
občutek?
Dobro rezanje je rezanje brez vibracij. Torej, če zvok povzroči občutek vibracij, to
pomeni, da dejansko imate vibracije.
Če slišite škripajoč zvok podoben zaviranju vlaka, potem rezanje ni dobro. Verjetno
se v tem primeru orodje in obdelovanec segrevata (hlajenje ni popolno ali pa je
nivo rezkanja previsok) ali pa je orodje okrušeno.
Če opazite rdeče vroče iskre, ki letijo iz območja rezanja, to pomeni, da so odrezki
preveč vroči in da je nivo rezkanja previsok ali pa hlajenje ni dobro.
Na koncu rezanja kos ne sme biti vroč. Pri ustreznem rezkanju z visokimi hitrostmi
mora večina toplote biti odvedena prek odrezkov in skupaj z njimi odstranjena iz
lokalnega območja obdelave. Torej, če so pogoji rezanja in hlajenje dobri, bi kos na
koncu rezanja moral biti precej hladen.
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Kaj povzroča vibracije...
Kaj povzroča vibracije in kako iMachining pomaga, da se
jim izognemo?
Reakcija rezalne sile se prenaša na orodje in naprej na stroj. Če stroj in vpetje niso
dovolj togi, lahko pričakujemo vibracije. Če še naprej povečujemo hitrost podajanja
in hitrost vretena, potem nastala reakcija postane vibracija.
Včasih vibracije povzročijo resonanco z naravno frekvenco stroja, kar tresenje še
dodatno ojača.

Resonanca pri rezkanju
6

Amplitude

5
4
3
2
1
0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Frequency Ratio

Amplituda vibracij se poveča, ko se vodilna frekvenca približa resonančni
frekvenci stroja. Vodilno frekvenco ustvarjajo rezila orodja, ki vstopajo v
material. Rezkar s 4 rezili, ki se vrti s 600 RPM vstopa v material 2400 krat
na minuto, kar je, prevedeno v vodilno frekvenco, 40 (2400/60) nihanj na
sekundo (Hz).
Ko je naravna frekvenca stroja približno 40 Hz, bo zgoraj omenjeno rezkanje
povzročilo resonanco s strojem in s tem močne vibracije.
V takih situacijah resonance je mogoče izstopiti iz resonančnega frekvenčnega
območja s povečanjem Machining nivoja. Povečanje globine rezkanja lahko tudi
pomaga. Seveda je manjšanje nivoja prav tako opcija.
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Kako se iMachining izkaže?
V mikro-obdelovalnem okolju...
Za zelo majhna orodja bo čarovnik za tehnologijo generiral majhne vstopne kote
(CA) in zelo majhne debeline odrezkov (CT) tako, da bodo pogoji rezanja ustrezni.

www.makino.com

Običajno je pri mikro-obdelavi najbolj pomembna natančnost ter kvaliteta površine
in ne hitrost ali čas cikla. Zato izberite Machining level, ki je nekje 2 do 3 nivoja
manjši od običajnega.

Na starejših strojih z nizko močjo...
Od začetka 2012 iMachining podpira uporabo strojev z nižjo močjo – 2 Hp (1.49 Kw)
ali manj. V skladu s tem obstajajo posebni pogoji rezanja za stroje z omejenimi
močmi. Skratka, iMachining je sposoben zmanjšati obremenitev na orodje, hkrati
pa ohraniti učinkovito rezanje.
Čas je, da se obriše prah s starih
strojev in se jih z iMachining-om zopet
vrne na delo.
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Kaj točno je iMachining 3D?
iMachining 3D je najnovejši in najbolj popoln dodatek naraščajoči družini izdelkov

iMachining iz SolidCAM-a. Gre za avtomatski generator CNC programov rezkanja
z visoko hitrostjo za optimalno grobo obdelavo, obdelavo ostankov, semi fino
obdelavo kalupov, obdelavo zapletenih 3D in 3D prizmatičnih kosov.

iMachining 3D za vhodni podatek uporablja 3D model surovca in 3D model želene
ciljne geometrije kosa.Ustvari optimalen CNC program rezkanja z visokimi hitrostmi,
ki odstrani ves material, ki ga je potrebno in mogoče odstraniti z izbranim orodjem.
Prav tako ustvari posodobljen model (Updated Stock model- USM), ki odraža stanje
po odstranitvi materiala po določeni operaciji ali vseh operacijah.
Privzeto iMachining 3D deluje v načinu Cut only the Rest material (obdelaj samo
preostanek), ki mu omogoča, da izkoristi USM iz prejšnje operacije ali 3D model
ulitka ali kovan kos, kot surovec za trenutno operacijo. Pri izračunu poti orodja se
ta model surovca dinamično posodablja z vsakim rezalnim gibom in tako odraža
natančno obliko preostalega materiala v vsaki fazi obdelovalnega procesa.
Z omejevanjem poti orodja na le preostali material iMachining 3D poskrbi, da ni
nepotrebnih praznih hodov orodja na področjih, kjer je bil material odstranjen s
prejšnjo operacijo ali pa ga že od začetka ni bilo (npr., 3D model ulitka ali kovanega
kosa).
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Zakaj je iMachining 3D edinstven?
iMachining 3D je edinstven iz več razlogov:
1. iMachining 3D uporablja preverjene algoritme iMachining 2D za
ustvarjanje orodnih poti na različnih Z-nivojih, z analizo in določanjem,
katere količine je treba odstraniti in na katerih Z-ravneh. S tem
iMachining 3D doseže najkrajši čas cikla za celotno operacijo.

2. Uporablja inteligentno lokalno obdelavo, kjer so orodne poti za grobo
obdelavo generirane z globokimi Step down prehodi v začetnem
ločenem območju rezkanja. Ko je dosežena končna možna globina (s
trenutnim orodjem) trenutnega območja, se generirajo orodne poti v
Step-up načinu za odstranitev vsega preostalega materiala na poševnih
površinah splošno oblikovanih 3D delov ali na višjih vodoravnih
površinah 3D prizmatičnih delov.
V nekaterih primerih se izolirana regija lahko združi z večjo regijo, ki
zahteva nadaljnje globoko Step down rezkanje po rezkanju preostankov
zgornjega sloja (npr. širok žep, ki se razcepi na dva ali več, globljih
manjših žepov na dnu).
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To privzeto zaporedje Step down in Step-up se ponavlja regijo za regijo,
dokler ni končana zadnja.

True Scallop

Višina korakov med Step-up se samodejno izračuna glede na trenutni
premer orodja. Glede na lokalni nagib vsake posamezne površine
se višina teh korakov dinamično spreminja, da se ohrani določena
vrednost Scallop-a ves čas delovanja. Vsak scallop je tako True Scallop.
Prav tako imate možnost spremeniti dano vrednost Scallop s svojo
vrednostjo v Rest Rough (Step-up) področju na Technology strani
pogovornega okna iMachining Operation.
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Še en pomemben parameter je Scallop tolerance, ki deluje v povezavi
z vrednostjo Scallop. Obstajata dve poljubni vrednosti, ki ju lahko
izberete– 30% (privzeta izbira) in 10%. To odstopanje se uporablja
za določeno vrednost Scallop. Omogoča iMachining 3D-ju, da združi
dva koraka na dveh sosednjih pobočjih, ki bi sicer bila rezana pri rahlo
različnih Z-nivojih in izvede en daljši rez na istem Z-nivoju.
Namen privzetega odstopanja je ustvariti dejanski scallop, ki je lahko
do 30% večji od določene vrednosti Scallop-a. Celotna dolžina orodne
poti in čas cikla bosta znatno krajša.
Uporaba potrditvenega polja in določitev manjše vrednosti
Scallop-a bo privedla do bolj finih prehodov, ki so lahko koristni,
saj pomagajo pri izogibanju semi finih operacij. Vendar pa sta čas
računanja in čas cikla sorazmerno daljša.
3. Naslednja operacija iMachining 3D bo verjetno dobila USM iz prejšnje
operacije in enako ciljno geometrijo kosa, ter manjši premer orodja za
grobo obdelavo in avtomatično odstranitev materiala na območjih, ki
jih prejšnje orodje ni doseglo.

Kjer je to primerno, bodo po večjih korakih v globino pri žepih in ozkih
področjih (premajhni za prejšnje orodje), sledile manjše Step-up grobe
orodne poti za preostanke materiala. Kot vedno bo informacija o obliki
posodobljenega surovca zagotovila izogibanje praznim hodom.
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Na kakšen način je iMachining 3D drugačen...
Kako se iMachining 3D razlikuje od iMachining 2D?
iMachining 3D izdela popoln, za zagon pripravljen CNC program z optimalnimi

pogoji rezanja za grobo obdelavo in grobo obdelavo ostankov celotnega 3D kosa,
sTrue Scallop tehnologijo na vseh pobočjih v eni sami operaciji.
iMachining 2D je potrebno poučiti kako naj se rezkanje kosa razdeli v ločene

žepne operacije in mu določiti vrstni red po katerem naj obdelava poteka.
V eni operaciji lahko iMachining 2D odstrani le eno vodoravno (debelo ali
tanko) prizmatično rezino materiala.
iMachining 3D analizira Target model in samodejno prepozna vse njegove oblikovne

značilnosti ter dimenzije, brez potrebe po izbiranju konture ali določanja dodatnih
parametrov, kot je globina žepov itd.. Vsi volumni materiala, ki jih je potrebno
odstraniti se nato razdelijo na območja rezkanja. Orodne poti za grobo obdelavo
so generirane v debelih vodoroavnih rezinah (Step down), katerim sledijo followed
orodne poti za grobo obdelavo v tankih vodoravnih rezinah (Step-up) za vsako
posamezno območje rezkanja. Z uporabo sofisticirane analize se določi optimalen
režim rezkanja teh rezin, da se doseže edinstvena iMachining funkcija lokalne
obdelave, ki odstrani skoraj vse odmične gibe in dolge pozicionirne gibe.
iMachining 2D potrebuje vsak žep definiran ločeno po globini ter oblikovno

z izbiro ali skiciranjem konture.

iMachining 3D pridobi vse informacije o modelu surovca – njegove dimenzije,

obliko in podatek o že odstranjenjem materialu s pomočjo USM.

iMachining 2D zahteva risanje dodatnih kontur za določitev oblike materiala

surovca, ki se nahaja izven geometrije kosa.

iMachining 3D samodejno prepozna nagnjene površine in določi optimalen Step-up

za vsak specifičen naklon, da naslednji rez izdela navedeni True Scallop.

iMachining 2D se ne ukvarja s pobočji; razume samo ravnine in vertikalne

površinske geometrije.
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Ali lahko iMachining 3D rezka avtomatično...
Ali lahko iMachining 3D samodejno rezka prizmatične
kose?
Da, vsekakor! Z iMachining-om 3D lahko opravite grobo obdelavo in grobo obdelavo
ostankov celotnega prizmatičnega kosa, ki lahko vključuje več sto žepov in otokov v
eni sami operaciji, brez izbire ali skiciranja ene same konture. Vse kar je potrebno
je solid model ciljnega kosa in solid model surovca. Preostalo naj naredi inteligenca
iMachining 3D, samodejno in optimalno.
Spodnji primer prikazuje tipično iMachining 3D prizmatično orodno pot.

Učinkovitost se samodejno poveča, da se doseže čim krajši čas cikla. Uporaba
iMachining 3D namesto iMachining 2D predstavlja naslednje štiri prednosti:
1. iMachining 3D najprej izvede globoko spuščanje, da bi odstranil čimveč
materiala, s čimer dobimo optimalno globino reza. Stopnja odstranitve
materiala (MRR) in življenjska doba orodja sta povečana na maksimum,
potreba po umikih pa eliminirana.
Secon View of Prismac Part
Step 7
Step 1

Step 2
Step 3

Step 4

Step 5

Step 6

Step 8: Outside contour
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2. iMachining 3D izvaja inteligentno sortiranje 2D Z-level območij. Prazni
hodi so zmanjšani s 3D Z-level sortiranjem in lokaliziranjem obdelave
območij 2D orodnih poti.
Sorng of regions

Region 2
Region 3

Region 1

Region 4

iMachining 3D izvaja pametno pozicioniranje med 2D Z-level območji.
Dolgi pozicijski gibi so zmanjšani z 3D Z-level povezovanjem in
lokalizirano obdelavo območij 2D orodnih poti.
Posioning between regions

Region 2
Region 3

Region 1

Region 4

3. iMachining 3D zagotavlja samodejno zaščito ciljnega (Target) modela.
Velika orodja se lahko varno uporabljajo v zaprtih območjih.
Plunges down on wall

iMachining 2D with large tool

Takes different approach

iMachining 3D with large tool
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Kako hiter je iMachining 3D...
Kako hiter je iMachining 3D glede na druge 3D sisteme?
iMachining 3D je hitrejši od drugih 3D-sistemov za rezkanje z visokimi hitrostmi z
večjim faktorjem kot iMachining 2D v primerjavi z drugimi 2D sistemi za rezkanje z
visokimi hitrostmi.
iMachining 2D ustvarja CNC programe, ki dokončajo obdelavo vašega kosa v času,
ki je do 70% krajši, kot pri vseh ostalih CAM sistemih. iMachining 3D čas obdelave
je do 90% krajši od časa vseh ostalih CAM sistemov.
Razlog za to je v tem, da so vsi iMachining 3D rezalni gibi v osnovi horizontalni
rezalni gibi, ki jih ustvarjajo algoritmi iMachining 2D in čarovnika za tehnologijo.
iMachining 3D reže material tako hitro kot iMachining 2D.

Poleg tega iMachining 3D s svojo lokalno obdelavo in optimalnim naborom
obdelovalnih sekvenc odpravlja skoraj vse retrakcije ter dolge pozicijske premike in
vse prazne hode tako, kot jih noben drug 3D-sistem za hitro rezkanje ne more.

iMachining 3D prav tako generira orodne poti, ki odstranijo samo minimalno
količino materiala na nagnjenih površinah za ustvarjanje definiranega True
Scallop-a, brez izgubljanja časa na površinah, ki ne zahtevajo rezanje na trenutnem
Z-nivoju. Načeloma to pomeni, da je čas cikla v iMachining 3D skoraj čisti minimalni
čas rezanja.
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Katere so prednosti iMachining 3D...
Kakšne so prednosti iMachining 3D v primerjavi z drugimi
3D sistemi poleg že opisanih?
Obstaja še nekaj prednosti:
1. Glavna dodatna prednost je preizkušen čarovnik za tehnologijo, ki
samodejno izračuna optimalne pogoje rezanja za vsako rezalno pot
posebej s čimer lahko brez truda vsakič izdelamo dober kos. To prihrani
veliko časa pri programiranju ter zmanjša čas cikla, prihrani orodje in
material, ki se jih sicer porabi pri dolgotrajnem preskušanju in delu na
napakah pri drugih 3D sistemih, da dosežemo neko razumno učinkovito
orodno pot.

2. Zelo pomembna prednost s katero dodatno varčujemo z denarjem pri
iMachining 3D v primerjavi z drugimi 3D-hitrimi sistemi za rezkanje, je
njegova minimum machining funkcija na nagnjenih površinah. Ta
funkcija omogoča orodnim potem grobega rezkanja ostankov na
kateremkoli Z-nivoju, da režejo samo tisti material, ki bi v primeru, da
ostane neporezkan, presegel makismalni določeni True Scallop.
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Vsi drugi 3D sistemi za rezkanje z visokimi hitrostmi režejo stopničasto
na nagnjenih površinah, tudi takrat, ko odvzemanje materiala tam ni
potrebno, zato, da bi ostali znotraj določene vrednosti Scallop (pri
3D sistemih, ki omogočajo uporabniku, da določi Scallop vrednost –
večina 3D sistemov pusti uporabniku določiti zgolj konstantni step-up).
Edinstvena minimum machining funkcija doprinese k:
•

Zmanjšana skupna dolžina rezalne poti med Step-up-om, kar ima
za posledico zmanjšano obrabo orodja in stroja ter nadaljnje
zmanjšanje časa cikla.

•

Precej bolj enakomerna količina materiala, ki ostane na pobočjih,
s čimer naslednje zaključne operacije (z uporabo HSM modula)
delujejo hitreje in z manjšimi variabilnimi obremenitvami orodja
ter z manjšim časom cikla, obrabo orodja in stroja.

3. Med Step-up proceduro se aksialna globina reza manjša z vsako
obdelano višjo stopnico. iMachining z uporabo funkcionalnosti
čarovnika za tehnologijo, poveča hitrost podajanja in vstopni kot poti
orodja, ki obdeluje višjo stopnico za točno določeno vrednost, ki je
potrebna za ohranitev konstantne obremenitve orodja, ki jo določi
čarovnik. Zato je čas obdelave tega koraka krajši, kot bi bil brez
povečanja podajanja in kota.
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Kako se izognemo napakam...
Kako se izognemo napakam, ki lahko skrajšajo življenjsko
dobo orodja?
iMachining proizvaja kompletne (npr. vključno z vsemi pogoji rezanja) CNC programe
za hitro in varno rezkanje vašega kosa na izbranem stroju z uspešnimi prvimi kosi in
daljšo življenjsko dobo orodja kot pri tradicionalnih tehnologijah obdelave.
Torej, kako je mogoče, da se orodje zlomi ali prezgodaj obrabi? Odgovor je ponavadi
v neskladjih med vašimi vhodnimi podatki in obdelovalnim okoljem.
Spodaj je poudarjeno nekaj možnih neskladij.

Dimenzije ali lokacija surovca niso enake tistim, ki so opredeljene
v CAM-kos definiciji
Študija primera: To se je dejansko zgodilo zelo izkušenemu SolidCAM

uporabniku, ki je napačno uporabil kos surovca iz prejšnje serije
istega kosa. V tej prejšnji seriji je bil surovec opredeljen in pripravljen
z nekoliko večjimi dimenzijami kot pri novi seriji.

Rezultat: Orodje se je zlomilo ob drugem premiku, ko se je premikalo

skozi višek materiala, kjer bi morala biti prosta pot.

Napačno orodje dodeljeno v zalogovniku orodij
Ta situacija je poznana mnogim uporabnikom.

Napačen material izbran iz zbirke podatkov o materialu, ali pa je
vnos materiala imel napačno UTS vrednost
Študija primera: Ta primer se je zgodil potencialni stranki, ki nas je

povabila, da v njegovi delavnici opravimo test rezanja v živo. Potrebno
je bilo rezkati kos narejen iz titana. Vse je bilo pravilno nastavljeno,
vendar se je orodje po 2 minutah segrelo do rdeče barve ter ustavilo
med rezanjem in se zlomilo. Po preiskavi se je izkazalo, da je material,
izbran iz materialne zbirke podatkov titan, ki je čista nelegirana oblika
kovine in ima UTS 220 MPa. Material surovca na stroju pa je bila
zlitina Ti – 6Al – 4V, ki se uporablja za konstrukcijske dele letal in ima
UTS 1170 MPa.
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Napačno nastavljen Machining level glede na stanje stroja, togost
vpetja obdelovanca in TIR orodja
Študija primera: Testno rezanje Ti – 6Al – 4V kosa je bilo izvedeno v

delavnici SolidCAM uporabnika. Stroj je bil v slabem stanju, zato je
bil izbran privzeti Machining level 5. TIR je bil 0.02mm, kar je preveč
za 0.06mm debel odrezek, ki ga je predlagal čarovnik za tehnologijo.
Vpenjalo obdelovanca je izgledalo dovolj togo zato je na koncu bil
izbran Machining level 4. Začetek reza je bil spiralni vstop v zaprti
žep približno v središču obdelovanca do globine 24 mm z vrhunskim
karbidnim ravnim rezkarjem premera 16 mm in 4 rezili. Po vstopu
je orodje začelo rezati na divergentni spirali za čiščenje žepa. Sprva
je vse zvenelo in izgledalo v redu, vendar je s širjenjem spirale zvok
postajal vse slabši.
Takoj smo ustavili stroj. Razvile so se intenzivne vibracije in če bi
pustili, da se rezanje nadaljuje, bi se orodje po enem kosu popolnoma
obrabilo. Po natančnejšem pregledu smo ugotovili, da je vpetje
obdelovanca problematično, saj je bilo izvedeno z veliko improvizacije.
Prav tako je bilo očitno, da je bil menjalnik 4-te osi nekoliko obrabljen
in je dodatno vplival na vse skupaj. Dokler je rezanje bilo blizu središča
kosa, neposredno poravnano s četrto osjo, je bilo vse dovolj stabilno,
toda takoj, ko je orodje začelo rezati bolj iz središča, se je rezalna sila
začela bolj prenašati, kar je povzročilo močne vibracije.
Rezultat: Zmanjšali smo Machining level na 2 in nadaljevali z rezanjem.

Tokrat skoraj ni bilo opaznih vibracij, orodje pa je zdržalo obdelavo 8
kosov.
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Pogoji rezanja, ki jih je zagotovil čarovnik za tehnologijo, so bili naknadno spremenjeni z napačnimi ali preveč optimističnimi vrednostmi, ko je bil čarovnik izklopljen
Ko so vsi elementi obdelovalnega okolja (stroj, vpenjalo obdelovanca, orodje
in držalo orodja) v dobrem stanju (togi, ostri in uravnoteženi), je možno
delati s Turbo level 8.
Možno je, da zelo izkušeni uporabnik ve, da bi lahko šel višje s hitrostjo,
hitrostjo rezanja, debelino odrezka ali kombinacijo vseh treh. Morda
uporabnik uporablja posebno orodje, namenjeno večji debelini odrezka
ali večji hitrosti rezanja. Morda uporabnik preprosto ve iz izkušenj, da je
mogoče ta material hitreje obdelati na njihovem stroju.
Ne glede na to, je zelo priporočljivo, da pogoje rezanja spreminjate samo
takrat, ko je čarovnik vklopljen. Če uporabnik ne presega največje moči,
največje hitrosti vretena ali največjega možnega podajanja stroja, vam
čarovnik omogoča vnos želenih vrednosti. To je najvarnejši način. To pomaga
preprečiti napake, ki se lahko zgodijo, ko je čarovnik izklopljen in ne more
nadzirati vaših dejanj.

Težave s hlajenjem
Dober hlajenje je ključnega pomena za iMachining, kot pri vseh oblikah
rezkanja z visokimi hitrostmi. Brez tega se temperatura orodja nenadzorovano
dvigne in orodje hitro degradira.
Vsi za obdelavo zahtevni materiali (npr., titanove zlitine, nikljeve zlitine,
nerjaveča jekla, itd.) je treba ohladiti z dobrim, visokim pritiskom ter visokim
pretokom ustrezne hladilne emulzije. Hladilno sredstvo je treba usmeriti na
rezalni del orodja s strmega kota in iz vsaj treh smeri (štirih je idealno), da
se prepreči možnost blokiranja toka z geometrijo delno obdelanega kosa. Z
uporabo hlajene emulzije boste lahko povečali MRR.
Drugi materiali (tudi kaljena jekla za kalupe) naj uporabljajo hlajenje z zrakom,
z ustrezno količino in visokim pritiskom, podobno usmerjeno kot zgoraj
opisano. Večji MRR je mogoče doseči z ohlajenim zrakom. Zračni hladilnik
z Venturijevo cevjo, ki stane manj kot $500, bo zmanjšal temperaturo
standardnega zraka za hlajenje za približno 20 ° C in vam omogočil povečanje
MRR za 20% ali več.
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iMachining FAQ
Pogosta vprašanja

Celovita ponudba proizvodnih aplikacij znotraj
SOLIDWORKS®
SolidCAM je vodilni in najhitreje rastoči razvijalec integriranih CAMprogramskih rešitev za predelovalno industrijo. SolidCAM podpira
celoten obseg glavnih proizvodnih aplikacij za rezkanje, struženje,
kombinacije obeh ter žično erozijo, popolnoma integriranih znotraj
SOLIDWORKS.

Revolucionarni iMachining® modul
The SolidCAM iMachining modul je velik korak naprej v CNC obdelovalni
tehnologiji, ki zmanjšuje obdelovalne čase do 70% in dramatično
podaljšuje življenjsko dobo orodja. iMachining te prednosti doseže
s patentirano “Controlled Stepover” tehnologijo in upravljanjem
podajanja skozi celotno pot orodja, kar zagotavlja konstantno
obremenitev orodja in omogoča veliko globlje in učinkovitejše rezanje.
iMachining poganja čarovnik za tehnologijo, ki temelji na bazi znanja, ki
upošteva uporabljen stroj, material obdelovanca in posebnosti orodja,
da zagotovi optimalne vrednosti rezalnih pogojev. S svojimi orodnimi
potmi prilegajajoče spirale, nadzorovano obremenitvijo orodja na vsaki
točki vzdolž orodne poti, izdelavo jarkov okoli otokov, ki omogočajo
kontinuirano spiralno rezanje (celo pri večjem številu otokov) in
avtomatskim izogibanjem tankim stenam, iMachining prinaša novo
raven učinkovitosti za CAM uporabnike.

Najvišja stopnja integracije SOLIDWORKS-a
SolidCAM zagotavlja najvišjo stopnjo CAD integracije z brezhibno enookensko integracijo in popolno asociativnostjo s SOLIDWORKS-om.
Integracija zagotavlja samodejno posodobitev orodnih poti pri CAD
spremembah.

www.youtube.com/SolidCAMProfessor
www.youtube.com/SolidCAMiMachining

Solid World d.o.o.
Rusjanova ulica 10,
SI-1235 Radomlje
E-mail: info@solidworld.si
TEL: +386-(0)1-42 24 900
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