Vodilni v integraciji CAM-a
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PRIHRANKA NA ČASU
Prihranite do 70% obdelovalnega časa in znatno
podaljšajte življenjsko dobo orodja z SolidCAM-ovim iMachining
2D/3D modulom! iMachining dvigne učinkovitost na novi nivo
z optimalnimi orodnimi potmi in čarovnikom za tehnologijo, ki
avtomatično prilagaja obdelovalne parametre.

iMachining vsebuje patentirano
tehnologijo „kontroliranega koraka“









Krajši cikel – do 70% hitreje
Trajanje orodja – 2-3 krat dlje
Izjemne sposobnosti obdelave trdih materialov
Izjemne sposobnosti pri malih orodjih
2D in 3D iMachining obdelave
4-osne iMachining obdelave z »živo« C osjo
Izjemno kratek čas učenja
Visoka produktivnost CAM programiranja

Izjemni čarovnik za tehnologijo
 Edinstveni »Algoritem za tehnologijo« pripravi optimalne pomike,
obrate, globine in širine reza.
 Sistem uporablja »tehnologijo kontroliranega koraka«. iMachining
razporedi orodne poti tako, da je oprijem orodja z materialom ves
čas v dopustnem območju, ki ga določa čarovnik za tehnologijo.
 iMachining-ov »nivo intenzivnosti« omogoča uporabnikom izbiro
med 8-mi nivoji. Intenzivnost obdelave lahko enostavno prilagodimo
togosti vpetja, stanju orodja in stanju stroja.

www.solidworld.si

Nova, revolucionarna tehnologija rezkanja

Vodilni v integraciji CAM-a

Zakaj uporabniki rečejo “NORO!” – unikatne lastnosti orodnih poti:
Zvezno spremenljive spirale – Med CAM sistemi
le iMachining uporablja napredne, zvezno spremenljive spirale, ki se postopoma prilagajajo obliki
obdelovanca. Spiralno rezkanje je najučinkovitejše,
saj orodje ves čas enakomerno odstranjuje material.

Prekopi – iMachining-ova patentirana tehnologija
omogoča ločevanje otokov in razrez večjih področij
na geometrijsko preprostejše dele. S temi inteligentnimi prekopi dobimo primernejšo geometrijo
za nadaljnjo spiralno obdelavo. Področje lahko obdelamo brez nepotrebnih skokov na varne nivoje.

Brez nepotrebnih gibov – Ne režite zraka! Vse
orodne poti od vhoda do izhoda so v materialu.
Dinamično osveževanje surovca zagotavlja, da
vsak del orodnih poti odrezuje material. Za prehod
iz enega področja na drugo področje se izvede pametno prepozicioniranje na globini reza. Odmik iz
nivoja se izvede le, kjer je to neizogibno.

Hitrejši obdelovalni cikli





Patentiran sistem kontroliranega koraka za konstantno obremenitev orodij.
S spiralnimi rezi dosežemo največji odvzem materiala v časovni enoti.
Obdelujemo globlje in hitreje z optimalnimi pomiki in vrtljaji.
Izognemo se »rezanju zraka« in izločimo nepotrebne odmike na varne ravnine.

Rezkanje najtrših materialov in uporaba malih orodij
 Z avtomatično kontrolo celotnega obdelovalnega procesa lahko rezkate najtrše
materiale ob neverjetni hitrosti.
 Čarovnik za tehnologijo nastavi ustrezne podajalne in vrtilne hitrosti, glede na
izbran material in orodje.
 Nič več plitkih in počasnih obdelav zaradi občutljivosti rezilnega orodja.

Hitrejše programiranje
 Postopek »pokaži geometrijo in računaj« določi optimalne poti, pomike in obrate.
 Pripadajoči sistem rezkanja ostankov in finega rezkanja zmanjša čas programiranja.
 Inteligentne orodne poti ne potrebujejo uporabniško določenih vhodov in izhodov.

Daljša življenjska doba orodja
 Kontroliran korak in dinamično prilagajanje podajalne hitrosti zmanjša obrabo orodja!
 Konstantna obremenitev orodja brez šokov in preobremenitev prepreči prezgodnjo obrabo
in lom rezilnega robu.
 Večja globina reza razporedi rezanje na večji del rezila, kar prispeva k daljši življenjski dobi
orodja.
 Nadzor nad debelino odrezka prepreči situacije, kjer se orodje le tare ob material, ne da bi
pri tem prišlo do odreza.

www.solidworld.si

Čarovnik za Tehnologijo
 Edinstveni »Algoritem za tehnologijo« pripravi optimalne
pomike, obrate, globine in širine reza.
 Sistem uporablja »tehnologijo kontroliranega koraka«.
iMachining razporedi orodne poti tako, da je oprijem
orodja z materialom ves čas v dopustnem področju, ki ga
določa čarovnik za tehnologijo.
 iMachining-ov »nivo intenzivnosti« omogoča
uporabnikom izbiro med 8. nivoji. Intenzivnost obdelave
lahko enostavno prilagodimo togosti vpetja, stanju orodja
in stanju stroja.
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POVEZOVALNA PLOŠČA
Surovec: 150 x 100 mm
Debelina: 30 mm
Material: jeklo 16MnCr5 (1.7131)
Min. Radij: 1.5 mm
Posnetja na vseh robovih
Čas klasične obdelave: 25 min
Čas iMachining obdelave: 9:30 min
Prihranek časa: 62%

HLADILNA VETRNICA
Surovec: Ø 90 mm x 22 mm
Material: AlMgSi0.5
Min. Radij: 2 mm
Orodje: karbidna trdina, 3 zobje, Ø
4 mm
Čas klasične obdelave: 22 min
Čas iMachining obdelave: 7:30 min
Prihranek časa: 66%

NEVERJETNO?
Verjamete le kar vidite? Obiščite nas na
YouTube naslovu http://youtube.solidcam.com
in poglejte iMachining-ove najnovejše zgodbe
o uspehu.

“Ne morem verjeti, kako hitro sem pripravil program z iMachining-om. Obdelava je tekla tako
hitro in gladko.”
Tim Simpson, Valley Design, ZDA

“V našem podjetju Kaldera se je izkazalo, da so vse
trditve o iMachining-u resnične. Na svojih primerih
smo dosegli neverjetno življenjsko dobo orodij in
hitre proizvodne cikle. Na račun manjših obremenitev orodja smo zmanjšali vibracije pri manj
ugodnih vpetjih in zaščitili orodja manjšega premera. Uporabniški vmesnik je izjemno pregleden in
preprost.”
Darko Skerbiš, Kaldera d.o.o., SLO

“Naslednji dan sem uporabil iMachining.
Močno smo se trudili uničiti palični rezkar, toda po
končanem testiranju je bil videti kot nov!”
Jake Aasness, Kline Oilfield Equipment, USA

iMachining za 4-osne obdelave z »živo« C-osjo
 Programirajte 4-osne obdelave z iMachining tehnologijo
 Zmanjšajte obdelovalne čase, podaljšajte življensko dobo orodja in zagotovite izredno kvaliteto
pri 4-osnih obdelavah na 4-osnih rezkalnih in stružno-rezkalnih strojih.
 iMachining odpravi standardne težave, ki nastanejo zaradi togosti vpetja in togosti orodja

iRest Roughing in iFinish
 iRough, iRest in iFinish zagotavljajo celovite obdelovalne rešitve.
 iRest rezkanje ostankov skrajša obdelovalne čase s postopnim manjšanjem premera orodja.
 iFinish predhodno odstrani višek materiala in zagotovi enakomeren dodatek na steno. Temu
sledi fini rez po steni. Zaradi konstantnega dodatka ne prihaja do vibracij na vogalih.

iMachining 3D: Popolnoma avtomatizirana 3D obdelava z preizkušenimi algoritmi iz 2D iMachininga










Optimalna obdelava posameznih Z nivojev (na podlagi 2D iMachining tehnologije)
Grobo rezkanje z velikimi koraki navzdol
Inteligenten korak navzgor, ki je pogojen z mejno vrednostjo dopustnega ostanka (scallop)
Pametno razporejeno zaporedje obdelave – minimalno število povezovalnih gibov
Ni rezanja zraka – obdelava se vrši na podlagi ažurnega surovca
Pogoji rezanja se samodejno prilagajajo glede na globino reza
Samodejna groba obdelava prizmatičnih kosov
Vhodi in izhodi definirani z tangentnimi krožnicami
Čarovnik za tehnologijo samodejno določi pogoje rezanja

www.solidworld.si

Prednosti iMachining-a:
SolidCAM pripravi izredno učinkovite CNC
programe pri čemer upošteva material,
geometrijo, orodje in obdelovalne parametre.

„Neverjetno!“ je običajna izjava uporabnikov,
tehnologov in proizvajalcev rezilnega orodja o
iMachining-u. Novi SolidCAM-ov modul je popolnoma
povezan s SolidWorks-om. Z iMachining-om so obdelave
bistveno učinkovitejše, CNC obdelave pa donosnejše kot
kadarkoli prej.
3D iMachining z inteligentnim zaznavanjem viška materiala
in unikatno razporeditvijo zaporedja rezanja skoraj izniči vse
jalove hode in dosega najkrajše možne obdelovalne cikle.
Na podlagi geometrije izdelka in surovca samodejno zazna
področja, katere je potrebno obdelati in pri tem upošteva
predhodne operacije.
Zagotovite si najboljšo tehnologijo.
Zagotovite si iMachining!

99 Krajši časi obdelave
99 Daljša življenjska doba orodij
99 Avtomatični pomiki in obrati
99 Krajši čas programiranja
99 Zvezno spremenljive spirale
99 Inteligentni ločilni rezi
99 Izjemen uporabniški vmesnik

SolidCAM je najbolj celovita integrirana obdelovalna rešitev, ki deluje
znotraj SolidWorks-a in podpira vse CNC tehnologije:









2D/3D iMachining
2,5D rezkanje
3D HSM – visoko-hitrostno rezkanje
3D HSS – visoko-hitrostno rezkanje po
izbranih ploskvah
Večstranske pozicionirne obdelave
Simultane 5-osne obdelave
Vse kombinacije struženja in rezkanja
Žične EDM obdelave

 Solid Probe

www.facebook.com/iMachining
www.facebook.com/solidworld.si

Napredne rezkalno-stružne obdelave podpirajo
www.twitter.com/iMachining
sočasno sinhrono delo orodnih nosilcev oz. revolverjev, transfer kosa in delo na sekundarnih vretenih.
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www.youtube.com/iMachining
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