Centrum s paletami – verze TS6

OBRÁBACIE STROJE

NOVÉ VERZE INTEGRÁLNÍHO PROJEKTOVÁNÍ
CAD/CAM TopSolid je integrální projekt řešení výroby od konstrukce až po technologii obrábění na CNC obráběcích strojích.
Na Slovensku je tento program šířen ve spolupráci s dodavatelem strojů a technologií – společností MIKRON.
TEXT JAROSLAV PÁNIK FOTO ARCHIV MIKRON
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AD nabízí komplexní, parametrický objemový modelář od
ohýbání plechu až po konstrukci forem nebo postupových nástrojů pro ohýbání plechu včetně kinematické simulace za účelem zjištění časového scénáře a odstranění kolizních stavů. CAM zaujme
propracovaností a komplexností – v rámci jednoho systému můžete pracovat volitelně s obráběním ve dvou, třech, čtyřech nebo 5ti osách, v možnosti kombinovat tato frézování se soustružením na obráběcích centrech, možnost využít drátořez, laser, prostřihování/vysekávání,
generování elektrod. CAD i CAM jsou asociativní a jsou plně podporovány generátory výkresové i technologické dokumentace. Program je vždy
dodáván spolu s komplexními službami – od oborových školení, přes ki-
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nematické modely CNC strojů až po postprocesory. Teď přichází CAD-CAD/CAM TopSolid s verzí 6.14 a 7.7.

VERZE 6.14
Jedná se o klasický TopSolid s propracovaným originálním modelářem
se silnou poloautomatickou konstrukcí forem a postupových nástrojů. Obsahuje Camem s mohutným zázemím vyřešených postprocesorů
a kinematických modelů strojů. Je učen pro oblasti od standardní opakované produkce (automatické obrábění na základě etnologických procesů definovaných použivatelem) až po modelové situace s náročnou
problematikou.
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V oblasti soustružení se setkáme s novým algoritmem pro hrubování – hrubování trochoidálním způsobem, soustružnickým nožem. Tento algoritmus byl speciálně zahrnut do TopSoolidu s ohledem na potřeby moderních nástrojů. Nástroj se zde při hrubování pohybuje zvláštním
způsobem – tam a zpět s najetím/odjetím po oblouku pro každou třísku,
což vytváří charakteristický kolébavý pohyb, usnadňující pronikání nástroje materiálem.
Další zajímavou novinkou v soustružení je frézování při soustružení. Je
možné frézovat bokem nástroje nebo koncem nástroje podél tělesa současně při jeho rotaci a využít tak nejvýhodnější kombinace technologií
nástrojů a výsledné kvality obrobku.
Jinou novinkou v této oblasti je plná podpora (ve verzi 6.13 byla do určité
míry omezená) „andrea head“ – konstrukce stroje, která umožňuje komplikované kombinování os a rotací na obráběcím centru. Hlava umožňuje plynulý posuv nástroje upnutého v rotující hlavě podél kontury/tělesa
v pracovní rovině. Jedná se tedy o jakési „soustružení naruby“, kdy rotuje
jindy stacionární soustružnický nástroj a současně – ve své pracovní rovině – provádí posun kolem obráběného kusu. TopSolid dokáže tyto stroje obsloužit i simulovat.

77- údržba nástroje

VERZE 7.7
TopSolid nového střihu, s elegantní ergonometrií a postupně dorůstající silou v konstrukci i technologiích je zatím pro náš trh novinkou. Ještě stále probíhá proces jeho doplňování a překladu do češtiny. Tato verze obsahuje řadu novinek v oblasti konstrukce forem, v ohýbání plechu
a v jeho rozvinech – tvorbě a simulaci postupových nástrojů (modul progress). Obsahuje rovněž jádro systému simulace zatékání plastů do forem PlasticFlow.
Rozšířená databáze nástrojů – TopSolid nyní obsahuje rozsáhlou databázi předdefinovaných nástrojů. Můžete používat nástroje z databáze nebo nástroje definované podle potřeby „za chodu“, případně importované
od výrobce. Verze 7.7 nabízí nový manažer a průvodce tvorbou nástrojů.

77 - zlepšená simulace v soustružení

Zlepšená a posílená simulace komplexních soustružnicko/frézovacích
center proti předchozí verzi 7.6.

ZVÝŠENÁ KVALITA A VÝKON SIMULACÍ V TOPSOLIDU
Obsahuje nový manažer upínek se sledováním zbytkového materiálu,
který při obrábění po upínkách případně zůstává. Následné obrábění, kdy
je dílec znovu upnut pomocí například šroubů, automaticky rozliší zbytkový materiál po předchozím upnutí a postará se o vygenerování drah pro
jeho odstranění a dokončení obrábění této oblasti.
Při obrábění v komplikovaných podmínkách nepravidelných tvarů je někdy obtížné odhadnout potřebnou délku nástroje. Někdy je to obtížné
i při obrábění komplexních kapes a otvorů. Automatické navržení minimální délky nástroje pro bezpečné obrobení dílce se o situaci postará.
Nová verze 6.14 a částečně přeložená verze 7.7 budou k vidění na MSV
BRNO v hale P/58, kde spoluvystavujeme se společností HOUFEK – výroba modelářských fréz. Těšíme se na vaši návštěvu. •

Frézování 3D 3 osy

MIKRON SLOVAKIA, s. r. o.
Nitrianska 13
940 04 Nové Zámky
tel.: +421 35 6428 648-9
fax: +421 35 6428 650
mikron@mikron.sk
Pevnostní výpočty TS7

Uvedený software bude prezentovaný aj na OPEN HOUSE firmy MIKRON SLOVAKIA, s. r. o.
v termíne 24. 10. – 25. 10. 2013. Viac informácií o akcii na www.mikron.sk
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