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Celovita CAM rešitev
E
z revolucionarnim modulom iMachining,
popolnoma vključena v SolidWorks
HIN

www.solidcam.com
www.solidworld.si
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SolidCAM je celovit in učinkovit
CAM paket, namenjen CNC
programiranju v okolju
SolidWorks
Paket SolidCAM je vključno z revolucionarnim modulom
iMachining popolnoma vključen v okolje SolidWorks.
Zahvaljujoč tej vključenosti, vse obdelovalne operacije
določimo, izračunamo in preverimo, ne da bi pri tem
zapustili SolidWorks. Poti orodja so neposredno
povezane z geometrijo v SolidWorksu.
SolidCAM omogoča, da se dobro poznane možnosti
spreminjanja modela neposredno odražajo na
spremembi obdelovalnih poti. Sinhronizacija lahko
poteka avtomatično ali pa na zahtevo uporabnika.
Preračunajo se le tiste obdelovalne operacije, ki
temeljijo na spremenjeni geometriji.
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Glavne prednosti uporabe paketa
SolidCAM v okolju SolidWorks:
▶▶ SolidWorks videz in občutek zahvaljujoč
enozaslonski integraciji
▶▶ Popolna povezljivost: pot orodja se samodejno
prilagaja spremembam na modelu v SolidWorksu
▶▶ SolidCAM je že več kot 12 let nosilec statusa Zlatega
partnerja SolidWorks
▶▶ Paket SolidCAM deluje v okolju SolidWorks sestavov
in omogoča določanje vpenjal, orodij in držal
▶▶ Rešitev SolidCAM + SolidWorks je razširljiva; v ta
namen so na voljo paketi za vse vrste CNC strojev in
namembnosti
▶▶ Integrirana CAD/CAM rešitev SolidWorks+SolidCAM
je v okviru paketa SolidCAM na voljo po konkurenčni
ceni

SolidCAM – najboljša
integrirana CAM rešitev
v okolju SolidWorks

Rešitev SolidCAM + SolidWorks
v podjetju Essai avtomatizira IC
testni sistem proizvodnje

V nobenem primeru vam ni treba
zapuščati zaslona SolidWorks!

Deniz Valle, operativni vodja pri pdjetju Essai:
▶▶ “Ker je rešitev SolidCAM popolnoma vključena v CAD
programsko okolje SolidWorks, lahko svoje CAM
programe dejansko sestavljamo kar znotraj okolja
SolidWorks.”
▶▶ “Ta pristop močno skrajša učno dobo programerja,
nudi boljše obvladovanje geometrije in omogoča
dinamično proizvodnjo, hkrati pa predstavlja
skupno orodje med konstruktorji in tehnologi.”
▶▶ “Ta integrirani pristop poenostavlja dogovarjanje in
iskanje rešitev za probleme v proizvodnji, saj vsakdo
dela na istem modelu z isto aplikacijo. Integrirani
sistem enostavno omogoča učinkovitejše delo.”

Barabi, ustanovitelj in vodja Essai Corporation:
▶▶ “Če pride do sprememb na strani proizvodnje, jih
zabeležimo tako na strani oblikovanja kot na strani
proizvodnje; SolidWorks in SolidCAM sta namreč
popolnoma povezljiva.”
▶▶ “Ta integrirani pristop prinaša velike prednosti.
Glavne prednosti so prihranek časa, dostop do
iste geometrijske datoteke ter možnost uporabe
naših konstrukcijskih podatkov na učinkovitejši in
sistematičen način.”

Larry Rehak, Intricate Metal Forming Co:
▶▶ “V zadnjih 45 dneh, odkar sem naložil poskusno
verzijo SolidCAM, integrirano v SolidWorks, sem
lahko programiral kompleksne sestavne dele in
jih brez težav tudi izdelal. Delovanje stroja je sedaj
učinkovitejše, izboljšana je stopnja zaupanja.
Z lahkoto izobražujem druge, kako uporabljati
SolidCAM. Programska oprema je enostavna za
razumevanje in napotkom je zelo lahko slediti.”
Terry Kramer, Kramer Design Corp.:
▶▶ “Polna integracija v okolje SolidWorks poenostavlja
in pospešuje fazo od zasnove do proizvodnje. Ekipa
podpore SolidCAM mi trdno stoji ob strani. Razvijam
precej kompleksne, 4-osne proizvodne projekte in
uporaba paketa SolidCAM mi omogoča učinkovito
obvladovanje le-teh.”

www.solidworld.si
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iMachining 2D
Predstavljajte si prejeti
znanje in izkušnje nekaj sto
strokovnjakov s področja CAM
in CNC - preizkusite iMachining
Wizard & Toolpath!

Edinstven čarovnik za
tehnološko pripravo
Patentiran modul iMachining:
“Enostavno neverjetno”
Tako o modulu iMachining govorijo naši uporabniki,
izdelovalci orodij in orodjarji. Revolucionarni
iMachining CAM modul, popolnoma vključen v
okolje SolidWorks vam bo bolj kot kdajkoli izboljšal
konkurenčnost in dobičkonosnost vašega CNC stroja.

SolidCAM-ov čarovnik za tehnologijo je edinstven,
patentiran tehnološki postopek za določanje
obdelovalnih parametrov. To je prvi in edini industrijski
postopek, ki samodejno preračuna pogoje rezkanja za
iMachining pot orodja.

Edinstveni tehnološki postopek priprave zagotavlja
optimalne pomike in hitrosti, upoštevajoč pot orodja,
surovec, materiale orodja in specifikacije stroja.

Revolucija v CNC strojni obdelavi
▶▶ Prihrani več kot 70% časa, potrebnega za CNC strojno
obdelavo
▶▶ Bistveno podaljša življenjsko dobo orodja
▶▶ Zagotavlja optimalne podajalne in vrtilne hitrosti,
upoštevajoč razporeditev orodnih poti, surovec,
material orodja in specifikacije stroja
iMachining nudi neverjetne prihranke in izboljšave
učinkovitosti vaših CNC obdelav. Te prednosti
neposredno prenaša v dobiček in poslovni uspeh.
Stranke, ki kjerkoli na svetu uporabljajo SolidCAM in so
dokupile modul iMachining, uživajo v velikih prihrankih!
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S pomočjo tehnologije kontroliranega koraka, t.i.
“Controlled Step Over” zagotavlja modul iMachining
strogo upoštevanje nastavitev odrezavanja, predhodno
vnesenih v okviru postopka tehnološke priprave
(Wizard).
Paket SolidCAM je v kombinaciji z modulom iMachining
edini CAM sistem, pri katerem nastavitve rezkanja niso
prepuščene ugibanju in ki samodejno določa ustrezne
vrednosti za optimalno obdelavo.

iMachining

TechnologyWizard

AL
RI

TO

MA
TE

OL

C

H

IN

E

GE

ET

MA

Feed Rate
Spindle Speed
Step Over
Depth

RY

Full automatic calculation of:

OM

“Pri Dixon Surgical smo ugotovili, da vse kar

iMachining Wizard + iMachining
Toolpath = najboljša rešitev!

obljublja iMachining, tudi drži - neverjetno
dolga življenjska doba orodij, krajši cikli,
manjše rezalne obremenitve in zaščita manjših
rezil. Uporabniški vmesnik je silno nazoren in
programiranje modula iMachining poteka
hitreje kot pri tradicionalnih strategijah.”
Jay Dixon, Dixons Surgical, Velika Britanija

“Vsak dan, ko ne uporabljamo SolidCAM-ovega
modula iMachining, izgubljamo denar!”
Jason Near, Rotary Airlock , Illinois, ZDA
Poglavitne lastnosti SolidCAM modula iMachining:
▶▶ Višja produktivnost zahvaljujoč krajšim ciklom preko 70% prihranka pri času!

“Z modulom iMachining lahko tudi z nizko

▶▶ Bistveno daljša življenjska doba orodja

zmogljivimi stroji dosegamo visoke stopnje

▶▶ Vodilni pri obdelavi trdih materialov

kakovosti obdelave.”

▶▶ Zagotavlja izjemno učinkovitost malih orodij

Dreiling Maschinenbau GmbH, Nemčija

▶▶ iMachining 4-osno rezkanje in struženje
▶▶ Samodejno prilagajanje optimalnim pomikom
in hitrostim s pomočjo edinstvene tehnološke
priprave (čarovnik za tehnologijo)
▶▶ Visoka produktivnost programiranja
▶▶ Nudi najboljši uporabniški vmesnik
▶▶ Najhitrejše izobraževanje v industriji

www.solidworld.si
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iMachining 3D
Zgrajen na preizkušeni
iMachining 2D tehnologiji,
namenjen za grobo in pol-fino
obdelavo orodij, kompleksnih
3D kosov in 3D prizmatičnih
elementov

Lastnosti, ki jih nudi le iMachining
3D:
▶▶ Hitro in zanesljivo določanje geometrije
▶▶ Optimizirana obdelava ob vsakem Z-koraku s pomočjo
preverjene iMachining 2D tehnologije
▶▶ Groba globinska obdelava izkorišča celotno višino
rezkarja ter s tem skrajša cikel in podaljša življenjsko
dobo rezilnega orodja

iMachining 3D zagotavlja neverjetne rezultate
3D-strojne obdelave, 70% prihranka pri času in celo do
90% prihranka pri stroških.
iMachining 3D izvede sam popoln CNC program,
pripravljen za takojšnji zagon, z optimalnimi rezkalnimi
nastavitvami, ki jih omogoča čarovnik za tehnologijo.
Vse to poteka znotraj ene same operacije in to tako za
3D površine kot za prizmatične elemente.
iMachining 3D s kombinacijo polnega koraka v globino,
inteligentnega koraka navzgor, lokalizirane obdelave in
pametnega pozicioniranja, odpravlja skoraj vse težave,
povezane z vračanjem v izhodišče, dolgimi pomiki pri
pozicioniranju ali nekoristnim rezkanjem v prazno. S
tem zagotovimo najkrajši možni čas cikla pri grobi in
pol-fini obdelavi kalupov, zapletenih 3D kosov in 3D
prizmatičnih elementov.
iMachining 3D v kombinaciji s SolidCAM HSM Finish
nudi popolno rešitev strojno obdelavo 3D kosov.
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▶▶ Obdelava ostankov materiala po malih korakih
navzgor z razporeditvijo nivojev glede na dopustno
velikost ostanka, še dodatno skrajša čas cikla
▶▶ Inteligentno lokalizirana obdelava in optimizirano
razvrščanje odpravlja skoraj vse dolge pozicionirne
gibe in odmike iz materiala, kar zagotavlja najkrajše
čase obdelave v sektorju
▶▶ Dinamično osveževanje preostalega materiala ažurira
3D model surovca in preprečuje rezanje v prazno
▶▶ Pot orodja se v vsaki fazi obdelave samodejno
uravnava tako, da se izogne kontaktu med držalom ter
trenutnim stanjem surovca

iMachining
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Družba Menes s pomočjo modula
iMachining 3D prihrani 85 odstotkov
časa obdelave jekla!
“Upam, da bomo do takih rezultatov prihajali
vsak dan – tako bomo s pomočjo iMachining
3D ogromno prihranili pri stroških!”
Igor, vodja programerjev pri družbi Menes

iMachining 3D za prizmatične
elemente
S pomočjo iMachining 3D lahko obdelujete tudi
prizmatične elemente z več žepi in Izboklinami. Vse to
je opravljeno znotraj ene same operacije, neposredno
na podlagi tako volumskega modela kosa (sold model)
kot volumskega modela surovca, ne da bi ob tem bilo
treba določati geometrijske verige. iMachining 3D sam
izračuna optimalno orodno pot, s čimer bistveno skrajša
čas programiranja.

iMachining 3D skrajša čas obdelave
za 75% v primerjavi z drugim CAM
sistemom na Makino CNC-ju:
“iMachining 3D skrajša čas obdelave s 4 ur,
kolikor potrebuje konkurenčni CAM, na 58
minut... to pa je 75-odstotni prihranek pri
času!”
Galtronics, Kitajska

SolidCAM-ova stranka A.P.A. o
uporabi modulov iMachining 2D in
3D, v glavnem za strojno obdelavo
aluminija:
“Neverjetno, nimam besed, da opišem svoje
zadovoljstvo nad modulom iMachining - niti
predstavljati si ne morem, koliko časa nam bo
prihranil pri obdelavi aluminija!”
David Franko, lastnik A.P.A.

www.solidworld.si

7

2.5D-rezkanje
Najboljši, a obenem tudi
najenostavnejši način
določanja orodnih poti za
2.5D CNC rezkanje: Popolna
interaktivna kontrola + funkcija
prepoznavanja!

Interaktivne 2.5D rezkalne
operacije
Poleg standardne, 2.5D profilne obdelave, operacij
izdelave žepkov in izvrtin, paket SolidCAM nudi še:
▶▶ Opcije procesnih modifikacij (zamik, posnetje, razteg
itd.), ki omogočajo spremembe geometrije brez
spreminjanja CAD modela
▶▶ Samodejna obdelava ostankov materiala, ki ostane
po uporabi večjih orodij
Najbolj neposreden in za uporabo enostavnejši
vmesnik, popolnoma integriran v okolje SolidWorks,
zagotavlja v kombinaciji z najnaprednejšo tehnologijo
najhitrejše, najučinkovitejše in najenostavnejše poti
orodja za 2.5D CNC rezkanje.
Enostavno si zamislite elemente, sklope in skicirajte
geometrijo, nato pa določite potrebne CNC obdelovalne
operacije. Enostavno in hitro namestite vpenjala ter
sklope za popolno vizualizacijo.

Najboljše z obeh svetov:
Popolna interaktivna kontrola +
prepoznavanje lastnosti!
SolidCAM nudi možnosti interaktivnih in avtomatiziranih
operacij 2.5D obdelave na modelih SolidWorks. Zasnovan
tako za začetnika, kot za izkušenega uporabnika nudi
SolidCAM najboljše z obeh svetov. Lahko izbirate med
popolnoma kontroliranim določanjem geometrije,
parametrov in CNC programskih strategij, ali pa
avtomatiziranim prepoznavanjem žepov in izvrtin ter
temu prilagojeno obdelavo.

8

▶▶ Posnemanje s pomočjo iste geometrije, kot je
določena v operacijah izdelave profila ali žepkov
▶▶ Operacije, potrebne pri vrezovanju standardnega
notranjega ali zunanjega navoja
▶▶ Graverstvo - vrezovanje besedila na gladko ali zavito
površino, centrirano graviranje večvrstičnih besedil
▶▶ Operacija 3D-obris, kjer orodje sledi 3D krivulji in reže
kos v različnih globinah
▶▶ Strojna obdelava geometrije, kjer je le-ta ovita okrog
rotacijske osi in pri kateri se premočrtno gibanje
pretvarja v krožno

▶▶ Posebne operacije izdelave stranskih utorov z
uporabo posebnega T-Slot orodja.

Prepoznavanje žepov
Predstavlja naslednjo raven delovanja SolidCAMovih operacij obdelave žepov - samodejno prepozna
vse žepe na CAD modelu. Vse strategije in opcije
standardnih operacij izdelave žepov so na voljo tudi
v kombinaciji s prilagodljivimi ravnmi in globinami,
prepoznanimi na osnovi ploskve modela.

Prepoznavanje izvrtin

Komplet orodja Cycle Toolbox

Samodejno prepoznavanje in razmeščanje lukenj po
skupinah iz volumskega modela z možnostjo sprememb
na končni geometriji. Operacija prepoznavanja
posamezne izvrtine omogoča vrtanje skupin lukenj
različnih ravni in globin.

Zelo prikladen in uporaben komplet orodij Cycle
Toolbox omogoča dodatne pod-operacije za izdelavo
utorov, vogalov, izboklin, zvitih površin itd.

www.solidworld.si
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HSS
Hitra lokalna obdelava po izbranih
površinah – pomemben modul za vsako
delavnico!

SolidCAM HSS je modul za hitro, gladko strojno
obdelavo izbranih površin obdelovanca, vključno
s skritimi geometrijami (stranski utori itd). Nudi
enostavno določanje ploskev za strojno obdelavo
in ne potrebuje določanja meja. Uporaba je možna
tako v povezavi s standardnimi kot tudi s posebej
oblikovanimi orodji.

Popolna kontrola orodja za
obdelavo izbranih ploskev
HSS je CAM modul, ki nadgradi 2.5D pristop k strojni
obdelavi. Nudi veliko več kot le obdelavo profilov,
žepkov ali ploskev, saj omogoča obdelavo specifičnih
ploskev na prizmatičnih in 3D kosih.

Zmogljive strategije površinske
obdelave za optimalne, gladke
in tekoče poti orodja brez
površinskih zarez
SolidCAMov modul HSS nudi številne strategije
površinske obdelave, katerih rezultat je vedno
optimalna, gladko tekoča in učinkovita pot orodja za
obdelavo točno določenih površin.
HSS nudi posebne opcije povezav orodnih poti,
katerih rezultat so gladki tangencialni vhodi in izhodi.
Sistem nudi popolno kontrolo nad povezovalnimi
gibi. Odprtine lahko preskočimo brez sprememb
na geometriji. Poti lahko poljubno krajšamo
ali tangencialno podaljšujemo preko označene
geometrije. Odmike lahko vršimo v poljubne smeri in
na poljubne ravnine.
10

HSS orodna pot je osredotočena na eno ali več ploskev
in se odlikuje v ustvarjanju gladko tekoče poti orodja
na skupini ploskev, ki skupaj tvorijo kompleksno 3D
obliko, kot so na primer posnetja.
HSS modul nudi popoln nadzor nad potjo orodja, ne da
bi si pri tem morali omejevati področje obdelave.

Napredna kontrola trkov, ki
upošteva držalo, steblo in
orodje
Celovita kontrola trkov in zarezovanja upošteva tako
orodje kot držalo orodja. Nastavljamo lahko različne
strategije izogibanja. Ko se orodje približa označenim
kontrolnim ploskvam se glede na izbrano strategijo
ogibanja orodje dvigne na vpisani dodatek, umakne
bočno ali pusti področje neobdelano.

Pomemben modul za vsako
delavnico
Prednosti SolidCAMovega modula HSS prinašajo
bistveno višjo kakovost obdelanih površin. SolidCAMov
HSS modul je pomemben dodatek za vsako delavnico in
je namenjen obdelavi vseh vrst kosov.

Napredne povezave
HSS nudi popolno kontrolo nad vhodi, izhodi in
ostalimi povezovalnimi gibi orodja. Pot orodja lahko
skrajšamo ali podaljšamo preko površine. Odprtine in
izvrtine lahko preskočimo. Spremembe na geometriji
modela niso potrebne.

Spodrezovanje z HSS
Uporabite stožčasto, okroglo ali T-utorno orodje za
spodrezovanje ali obdelavo zasenčenih področij.

www.solidworld.si
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Indeksirano
5-osno rezkanje
SolidCAM je zmogljiv program za indeksirano
večstransko rezkanje z najenostavnejšim
določanjem koordinatnega sistema!

4- in 5-osni CNC stroji proizvedejo več, saj so hitrejši in
nudijo krajše cikle.
SolidCAM zagotavlja učinkovit in enostaven način
za programiranje večstranske obdelave. SolidCAM
se posebej odlikuje pri indeksirani 4/5-osni strojni
obdelavi.

Najenostavnejše določanje
koordinatnega sistema za
indeksirano 5-osno obdelavo!
Ste utrujeni od konstrukcijskih pogledov, kopiranja,
vrtenja in uravnavanja modelov v prostoru? Se še vedno
ukvarjate s kopiranjem in premeščanjem geometrije na
ločene sloje za indeksirano programiranje?

12

Sklicujte se na osnovno izhodišče stroja, s pomočjo
enega samega klika pa določajte orientacije za
indeksirano rezkanje. SolidCAM pospeši večstransko
obdelavo s tem, da odpravlja večkratno nastavljanje
koordinatnega sistema. Določite orientacijo orodja
kar sproti s tem, da izberete ploskev in nadaljujete s
programiranjem izdelka.
▶▶ SolidCAM-ov pristop »Izberi ploskev in jo obdelaj« je
najhitrejši način indeksiranega programiranja
▶▶ Naš upravitelj koordinatnega sistema beleži vse
potrebne podatke za vsako orientacijo orodja
▶▶ Simulacija »Solid Verify« vizualizira držala orodja
in vpenjalne priprave, ter spremlja odstranjevanje
materiala od začetka do konca obdelave.

SolidCAM postprocesorji lahko uporabljajo notranje
CNC funkcije krmilnikov za prostorsko transformacijo
koordinatnega sistema, sestavljeno iz rotacij in
translacij izhodišča. Če vaš stroj nima na voljo teh
funkcij, lahko uporabimo interno preračunavanje
koordinat in zapis kode glede na osnovno izhodišče.

Učinkovita G-koda brez
dodatnega urejanja za vse
več-osne stroje
SolidCAM nudi raznovrstne možnosti za izpis G-kode za
več-osne stroje.
SolidCAM-ov postprocesor lahko upravlja z vsemi
rotacijami in zamiki, s čimer odpravlja potrebo po
nastavitvi več delovnih zamikov na stroju. SolidCAM
upošteva kinematične lastnosti stroja in opravi izračun
rotacij in zamikov.

Naša filozofija glede indeksiranih obdelav je
enostavna: od modela do G-kode naj bo indeksirani
proces obdelave enak kot pri enostranski obdelavi,
brez potrebe po kakršnihkoli posebnih programskih
funkcijah.

www.solidworld.si
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HSM - 3D visoko
hitrostna obdelava
Zmogljiva groba obdelava in odlične
orodne poti za končno obdelavo na voljo v
3D načinu

HSR – Visoko hitrostna groba 3D
obdelava
SolidCAM HSR nudi zmogljive strategije za VHO
obdelavo, ki vključujejo opcije »konturno« (Contour),
»šrafurno« (Hatch), »hibridno rebro« (Hybrid rib) in
»ostanki« (Rest).

Preizkusite 3D strojno obdelavo na veliko višji ravni
gladkosti, učinkovitosti in pametnih rešitev s pomočjo
najboljših poti za 3D-strojno obdelavo.
SolidCAM-ov HSR/HSM je izjemno zmogljiv in na trgu
preverjen 3D modul, namenjen visoko hitrostni (VHO)
mehanski obdelavi kompleksnih 3D kosov, sestavnih
delov v letalski in vesoljski industriji, kalupov in orodij.
Nudi edinstvene strategije strojne obdelave za hitre
3D poti orodij. Zagotavlja gladko tekoče poti, tako
pri rezkanju oblike, kot tudi pri povezovalnih gibih.
Zvezne orodne poti, brez nenadnih sprememb smeri,
so bistveni element VHO rezkanja. Vsaka nenadna
sprememba smeri gibanja orodja povzroči trenutno
zaustavitev orodja na površini obdelovanca, kar se
pozna na kvaliteti površine.

HSM – Visoko hitrostna končna
obdelava
SolidCAM-ov HSM modul poskrbi za čim manj pogosto
vračanje na varne Z-nivoje. Postopno poševno
vkopavanje, in zglajeni odmiki ne segajo višje, kot je
to potrebno, s čimer je zmanjšano rezanje v prazno in
skrajšan čas obdelave.
Rezultat HSM je učinkovita in gladka orodna pot, ki
vodi k višji kakovosti površine, manjši obrabi in daljši
življenjski dobi rezilnih orodij.
Z zahtevami po vedno krajših časih obdelave in
proizvodnje, nižjim stroškom ter višji kakovosti postaja
uporaba HSM hitre strojne obdelave v sodobnih
delavnicah nepogrešljiva.
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HSM – 3D strojna obdelava na
najvišji ravni

SolidCAM HSM modul vsebuje nekaj bistvenih izboljšav
v CAM tehnologiji, ki omogočajo visoko hitrostno
obdelavo. Poti orodja so pripravljene brez ostrih
prehodov. Ostri prelomi obdelovalnih poti povzročajo
pojemek ali celo trenutno zaustavitev rezilnega orodja
na površini obdelovanca, kar se odraža na slabi kvaliteti
površine, hkrati pa se poveča obraba orodja. SolidCAM
zagotavlja konstantno obremenitev rezilnega orodja,
optimira hitre gibe ter pripravi gladke tangencialne
vhodno-izhodne povezave.

SolidCAM HSM modul je močna rešitev za vse
uporabnike, ki zahtevajo napredne visokohitrostne
sposobnosti. S tem sistemom prav tako izboljšamo
produktivnost in kvaliteto na starejših CNC strojih.
Znatno lahko zmanjšamo jalove gibe ter zgladimo
poti, kar se odraža na enakomernem gibanju rezilnega
orodja.

3D HSM obdelave lahko omejimo na določena
področja. HSM modul vsebuje bogato izbiro orodij za
določanje mejnih kontur (2D ali 3D konture). Določimo
lahko silhuetne meje, kontaktne meje (tangencialni
dotik orodja na mejni konturi), meje položnih področij
(določamo naklonski kot od-do), meje teoretičnih
ostankov materiala in ostale poljubno določene meje.

www.solidworld.si
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Simultano
5-osno rezkanje
Zmogljive simultane 5-osne orodne poti z
uporabniku zelo prijaznim vmesnikom

SolidCAM-ova 5-osna strojna obdelava podpira vsa
5-osna strojna orodja, vključno s konfiguracijami
rotacijskih osi »miza/miza«, »miza/glava« in »glava/
glava« ter najnovejših rezkalno–stružnih strojev.

SolidCAM-ova simultana 5-osna obdelava temelji
na najbolj izpopolnjeni in preizkušeni tehnologiji
CNC obdelave v industriji. To tehnologijo odlikujejo
napredna orodja za urejanje orodnih poti, številne
možnosti preverjanja trkov, napredni algoritmi za
izogibanje trkov ter preprost in pregleden uporabniški
vmesnik.
▶▶ Širok izbor simultanih 5-osnih odrezovalnih strategij
▶▶ Pretočno odrezovanje omogoča orodno pot, ki sledi
naravni obliki izdelka
▶▶ Večpovršinska končna obdelava poteka tako, da
ostaja orodje v pravokotnem položaju na površino
(ali s predhodno določenim kotom prehitevanja/
zaostajanja), s čimer je zagotovljena gladka končna
obdelava površine
▶▶ Na voljo so namenske operacije kot so SWARF (stena),
Multi-Blade (propeler), Port (prehod), Contour 5x
(obris), Multi-Axis drill (različno usmerjene luknje) in
pretvorbe HSM v Simultano 5-osno obdelavo.
▶▶ Napredni nadzor nagiba orodij in neposredni nadzor
stranskih nagibov in kotov prehitevanja/zaostajanja
▶▶ A Strategije samodejnega izogibanja neželenemu
zajedanju posebej preverjajo vsak del orodja in
držala
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▶▶ Realistična, popolna 3D simulacija strojne obdelave
s celovitim preverjanjem morebitnih trkov in osnih
omejitev

Prilagodljivost in nadzor
Vsaka 5-osna strategija nudi prefinjen nadzor pristopa,
povezav in osi orodja. Približevalni in povezovalni
premiki so zaščiteni proti zajedanju, možna je uporaba
različnih strategij v odvisnosti od dolžine povezovalnih
gibov. SolidCAM prav tako nudi opcije za nadzor
prehitevanja/zaostajanja in stranskih nagibnih kotov
ter s tem zagotavlja popoln nadzor nad končno orodno
potjo.

Izogibanje trka orodja in držala
z obdelovancem
Izogibanje trka deluje tako na orodju kot na držalu,
na voljo pa je tudi vrsta alternativnih rešitev za
preprečevanje trkov. Simulacija strojne obdelave
zagotavlja temeljito preverjanje zajedanja rezila in
držala v obdelovanec.

SWARF obdelava
sten

5-osna obdelava
po obrisu

SWARF obdelava omogoča
bočni strani rezkarja enostavno
obdelavo sten pod pravilnim kotom. SWARF izkoristi
celotno dolžino rezkarja, kar prinaša višjo kakovost
obdelane površine in krajši čas obdelave.

5-osna obdelava po obrisu
vodi orodje vzdolž sklenjene
3D krivulje, medtem ko se os orodja poravnava skladno
s predhodno določenimi linijami nagiba, kar predstavlja
idealno podlago za 5-osno orodno pot za posnetje in
obrezovanje.

Strojna obdelava
več lopatic

Več-osno vrtanje

Obdelava za več lopatic z
lahkoto obvlada rotorje in lopatice turbin. Na voljo je
več strategij za učinkovito grobo končno obdelavo teh
zapletenih oblik. Izdelki z več lopaticami se uporabljajo
v številnih industrijskih panogah in ta operacija je
posebej zasnovana za oblikovanje potrebnih orodnih
poti, namenjenih različnim konfiguracijam z več
lopaticami.

Obdelava
prehodov
Obdelava prehodov je
enostavna metoda obdelave
s koničastimi okroglimi orodji, ki preverja možnost trka
za celotno orodje. Zagotavlja orodne poti tako za grobo
kot končno obdelavo prehodov v ulitkih ali surovcih.

Pri operaciji več-osnega
vrtanja
uporabljamo
SolidCAM-ovo
samodejno
prepoznavanje izvrtin, ki nato na enostaven in hiter
način omogoča ustrezne cikle vrtanja, vrezovanja ali
povrtavanja ne glede na smer izvrtine. Pri tej operaciji
so na voljo vse napredne strategije povezav, nagibanja
in preprečevanja dotikov.

Pretvorba HSM v
simultano 5-osno
obdelavo
Funkcija pretvorbe HSM v
simultano 5-osno obdelavo
pretvori HSM 3D orodne poti
v polne simultane 5-osne orodne poti, ki so zaščitene
pred trki. S tem obdrži orodje optimalno točko stika
z obdelovancem, dosežena uporaba krajših orodij pa
omogoča njihovo povečano stabilnost in trdnost.

www.solidworld.si
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Struženje
SolidCAM modul za hitro in
učinkovito struženje

SolidCAM nudi celovite rešitve struženja, za hitro in
učinkovito obdelavo.
SolidCAM Turning modul podpira številna orodja in
priprave. Programiramo lahko več-vretenske stružnice,
več-revolverske stružnice, stružnice z gnanimi orodji in
kompleksne 5-osne obdelovalne centre z možnostjo
struženja.
V enotnem okolju pripravljamo kombinirane obdelave,
kjer se prepletajo struženje, rezkanje, vrtanje in
manipulativni postopki.
SolidCAM zagotavlja napredne načine grobega in finega
profilnega struženja, poleg tega pa še podporo pri
spremembi smeri, izdelavi utorov, izdelovanju navojev
in vrtanju. Uporabljamo lahko tako standardne cikle
struženja kot tudi dolgi zapis G-kode.

Izračun orodne poti upošteva rezilni del, držalo in
predhodno obdelani surovec ter s tem preprečuje trke
in nepotrebno struženje v prazno.
Na voljo so tako standardne, hitro nastavljive čeljusti,
kot tudi možnosti določanja namensko izdelanih
vpenjal surovca.
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Osveževanje surovca med
struženjem in rezkanjem
SolidCAM nudi možnost osveževanja surovca v realnem
času. Osveževanje surovca je podprto na vseh strojih in
pri vseh postopkih struženja, vrtanja in rezkanja.
Na več vretenski stružnici, pri prenosu obdelovanca iz
glavnega na pomožno vreteno, se hkrati z obdelovancem
prenese tudi osveženi surovec. Ob kakršnikoli sekvenčni
obdelavi na pomožnem vretenu bo zabeleženo stanje
surovca v trenutku po obdelavi z glavnim vretenom, kar
zagotavlja učinkovito zaporedje strojne obdelave.

Napredne operacije struženja
▶▶ Uravnotežena obdelava: za grobo struženje dolgih
in obsežnih kosov, kjer hkrati uporabljamo dve
rezilni orodji, bodisi usklajeno ali pa z zamikom.
▶▶ Izdelava utorov pod kotom: notranji ali zunanji
utori so obdelani pod izbranim kotom.
▶▶ Ročno struženje: poteka v skladu z geometrijo, ki
jo določi uporabnik in to ne glede na obdelovanec
ali končni model.
▶▶ Simultano 4-osno struženje: namenjeno je strojni
obdelavi težko dostopnih področij in poteka s
pomočjo nagibne B-osi orodja, kar omogoča hitro
obdelavo v enem samem koraku strojne obdelave.
▶▶ Več-orodna
sinhronizacija:
zagotavlja
sinhronizacijo več-orodnih operacij v sklopu
strojne obdelave.

www.solidworld.si
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Napredno
rezkanje-struženje

Enostavno programiranje za kompleksne
več-orodne in več-vretenske CNC stroje

▶▶ Podpora za več-orodno in več-vretensko
programiranje s sinhronizacijo zalogovnika orodij
in popolno strojno simulacijo je integrirano v en,
visokozmogljivi paket.

Najhitreje rastoči segment CNC strojev, po katerih
na trgu vlada tudi največ zanimanja, predstavljajo
večnamenski stroji, ki kombinirajo več različnih
zmogljivosti – več vreten, več orodij, večfazno
obdelavo materiala, usmerjanje z vretena na vreteno
brez prekladanja, vstavljanje surovca na enem koncu
in izhod končnega izdelka na drugem.
4/5-osni simultano delujoči stružno-rezkalni stroji
so večnamenski in omogočajo bistveno večjo
prilagodljivost glede na konkurenčne strojne
konfiguracije. V ta namen, mnogi od njih razpolagajo
z več osmi, gornjimi agregati (revolverji), spodnjimi
agregati, CYB in pomožnimi vreteni.
SolidCAM ima napredno tehnologijo za podporo
programiranja najnovejših večnamenskih CNC strojev,
zagotavlja zmogljiva orodja ki so enostavna za učenje
in uporabo ter nudi najboljšo prožnost in nastavljivost.
▶▶ Uporaba konjičkov, fiksne linete, pomožna vretena,
rotacijski in linearni zalogovniki so skupaj s C-, CYin B-osmi stalnica v ponudbi sodobnih stružnorezkalnih naprav za strojno obdelavo. V tem zelo
konkurenčnem okolju je programiranje vseh teh
strojev še najenostavnejše in najvarnejše s pomočjo
rezkalnih operacij v SolidCAM okolju.
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▶▶ Vse SolidCAM-ove operacije struženja in rezkanja,
vključno z visokozmogljivim revolucionarnim
modulom iMachining so na voljo tudi za
programiranje stružno-rezkalnih strojev. Vse
pomožne naprave so prav tako lahko določene in
tudi upoštevane pri simulacijah in kontroli nad
zarezovanjem.

Enostavno programiranje za
kompleksne stružno-rezkalne
CNC stroje
SolidCAM gre preko meja samega programiranja teh
kompleksnih naprav in nudi inteligentno upravljanje
z ostanki materiala med operacijami rezkanja in
struženja. Na ta način so vzpostavljene najučinkovitejše
orodne poti in, zahvaljujoč kratkim časom ciklov,
dosežena najvišja možna produktivnost.

Identifikacija
stroja

iMachining za rezkanje
in struženje

Definira CNC strojne
komponente in njihovo
kinematiko. S tem
omogoča uporabniku
enostavne nastavitve
in učinkovito podporo najzapletenejšim stružnorezkalnim strojem.

Uporaba modulov iMachining 2D in 3D
v stružno-rezkalnem obdelovancu vam
prihrani delo s programiranjem in skrajša
čas cikla. Poleg tega prinaša iMachining zelo
pomembne prednosti, med drugim uporabo manjše
rezkalne sile, odsotnost vibracij in prekomerne
obrabe orodij in to tudi v primerih, ko obdelovanec
ni togo vpet.

MCO (operacije kontrole stroja)
MCO (Machine Control Operation) omogočajo uporabniku
vnos različnih kontrolnih operacij med samo obdelavo
kosa. Te operacije krmilijo CNC stroj in aktivirajo različne
opcije ter naprave, kot na primer: odpiranje in zapiranje
vpenjal, aktiviranje hlajenja, vrtenje kosa, premik kosa z
ene mize na drugo itd.

Stružno-rezkalna simulacija

Prenos med vreteni
Kontrolirajte prenos obdelovanca med glavnim in
pomožnim vretenom s pomočjo operacij kontrole stroja
(Machine Control Operations). Vnaprej pripravljene
MCO nudijo najučinkovitejšo rešitev za ta postopek.

Stružno-rezkalna simulacija v programu SolidCAM
ponuja paket popolne kinematike, ki podpira simulacije
vseh operacij rezkanja in struženja ter vseh CNC
strojnih komponent in naprav. Simulator nudi popolno
zaznavanje kontaktov med strojnimi komponentami,
obdelovancem, vpenjali in držali orodja.
Vsi cikli in premiki so deležni podpore celotne grafike
strojnih komponent in pomožnih naprav kot sta
konjiček in fiksna lineta, zagotovljena pa je tudi
varnost, saj je obdelovanec v celoti preizkušen preden
ga doseže orodje.

www.solidworld.si
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Solid Probe
Novi modul za nastavljanje in
merjenje na stroju

SolidCAM-ov Solid Probe modul
SolidCAM vam predstavlja Solid Probe, novi SolidCAMov modul, ki omogoča natančno pozicioniranje
obdelovanca pred obdelavo in merjenje obdelane
geometrije po obdelavi.
Polna vizualizacija vseh premikov tipala, ki jo nudi
SolidCAM-ovo simulacijsko okolje, opozarja na
morebitne trke in tako zmanjša možnosti poškodb
opreme.

Solid Probe je nepogrešljivo
orodje za strojnike, ki
uporabljajo tipala:
▶▶ Enostavna izhodiščna definicija
▶▶ Preverjanje na samem stroju
▶▶ Podpora prednastavitve orodja
▶▶ Enostavna izbira merilnih lokacij na 3D modelu
▶▶ Podpira širok nabor merilnih protokolov
▶▶ Vizualizacija vseh premikov tipala
▶▶ Podpira različne tipalne priprave

Kombinirane merilne in strojne
operacije
Operacije merjenja in strojne obdelave se v SolidCAMovem upravljalnem modulu medsebojno prepletajo,
pri tem pa so lahko uporabljene iste geometrije tudi na
3D CAD modelu. Ko pride do spremembe na geometriji
modela, se tako strojne kot merilne operacije
samodejno in sinhrono prilagodijo dani spremembi.
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Izhodiščna določitev
Solid Probe modul nudi enostavno rešitev za izhodiščno
postavitev (pozicioniranje) ob uporabi 16 različnih
ciklov, s katerimi namesto ročnih postavitvenih
postopkov opravi izhodiščno določitev sam modul.

Predogled premikov znotraj
cikla
Solid Probe uporablja isto geometrijo kot 2.5D rezkalne
operacije. Na voljo so vam popolna kontrola nad
tolerancami, različne variante sortiranja in neposredni
predogled premikov znotraj cikla.

Podpora prednastavitve
orodja
Solid Probe modul vključuje
podporo prednastavitve orodja (Tool Presetter).

Preverjanje na stroju
Cikli Solid Probe se uporabljajo za hitro merjenje strojno
obdelanih površin na samem obdelovalnem stroju.
Zamudno prenašanje in merjenje na koordinatnem
merilnem stroju ni potrebno.

Ta opcija omogoča preverjanje rezkalnih in vrtalnih
orodij med samimi operacijami strojne obdelave.
Predstavlja zelo uporaben način preverjanja orodja
po vsaki operaciji ali menjavi. Omogoča zaznavanje
poškodb orodja in s tem zagotavlja varno strojno
obdelavo.

www.solidworld.si
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Podjetje Solid World d.o.o. se ukvarja s tehnično
informatiko in industrijskim inženiringom.

SolidCAM Ltd. je globalno podjetje, ki proizvaja
programsko opremo za programiranje CNC strojev.

Že od leta 1999 uvajamo sodobno programsko opremo v
razvojno tehnološke procese podjetij. Smo pooblaščeni
zastopnik za programsko opremo SolidWorks za 3D
načrtovanje in SolidCAM za programiranje CNC strojev.
Veliko pozornosti posvečamo implementaciji
sistemov, izobraževanju in tehnični podpori. Poleg
tehnične informatike nudimo tudi storitve servisiranja
in meritve natančnosti CNC strojev.

Od leta 1984 do danes je osnovalo globalno
mrežo zastopnikov v 50-ih državah in ima več kot
20.000 uporabnikov v avtomobilski, aeronavtični,
orodjarski,
medicinski,
elektrotehnični,
prototipni in v industriji potrošnih izdelkov.
SolidCAM ima od leta 2003 status nosilca
SolidWorks certifikata Gold Product in ponuja
popolno,
enozaslonsko
vključenost
ter
povezljivost s SolidWorks konstrukcijskim okoljem.
Družba SolidCAM je vodilna v trajnostni rasti in je bila v
zadnjih osmih letih s strani CIMdata petkrat imenovana
za najhitreje rastočega CAM ponudnika na svetu.
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