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Edgecam
Investice do obrábění neměla
nikdy větší návratnost
Martin Doležal

Trendem dnešní doby
je, a v oblasti
strojírenské výroby to
platí především,
zvyšování produktivity
výrobního procesu za
současného snižování
nákladů. A to jak
v oblasti technologické
přípravy výroby, tak
i přímo během výroby.
Strojní časy
jednotlivých operací se
neustále zkracují
především díky
moderním nástrojům
a novým materiálům.
Stejný pokrok
zaznamenávají
i moderní metody
obrábění, potažmo
metody přípravy
výroby. Vývojářům
Edgecam, společnosti
VERO Software, se
dlouhodobě daří
udržovat Edgecam na
špici technologického
vývoje. Ať už se jedná
o přímou návaznost na
zpracování modelů
z předních CAD
systémů, čím dál více
interaktivní prostředí,
moderní metody
přípravy výroby nebo
obrábění samotné.
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Edgecam poskytuje již øadu let perfektní provázanost s CAD systémy pøedních svìtových vývojáøù.
Díky možnosti nativního naèítání dat tak lze do
Edgecamu pøenášet kromì modelù a sestav jako
takových i technologická data, jako napøíklad informace o závitech apod., což samo o sobì umožòuje využití pokroèilých automatických metod
pøípravy výroby. Tyto metody jsou vyvíjeny pøedevším za úèelem co nejvíce automatizovat proces
pøípravy výroby, zefektivnit jej a minimalizovat
riziko chyb v dùsledku nedodržení standardizovaných postupù. V souvislosti s tlakem na co nejefektivnìjší zpùsoby programování a zároveò na
dodržení zavedených a osvìdèených výrobních
metod a technologických postupù, v poslední dobì stále více firem pøechází na zcela automatický
zpùsob pøípravy výroby pomocí strategií Edgecam. Strategie umožòují vytvoøení standardù

obrábìní zachycením nejefektivnìjších a zároveò
osvìdèených metod obrábìní a jejich následnou
automatickou aplikaci pøi dalším programování,
a to i na zcela odlišných dílech. Pomocí strategií
probíhá pøíprava NC programù zpùsobem, který se diametrálnì liší od doposud využívaných
konvenèních zpùsobù pøípravy výroby. Technolog
zadá strategiím požadovanou logiku a metodiku
obrábìní jednotlivých èástí obrábìných komponent a Edgecam pak využívá tyto parametry ke
zcela automatickému zpracování NC programù.
Díky strategiím tak lze snížit èas potøebný pro
pøípravu výroby o desítky procent a zároveò, a to
je velmi dùležité, pomáhá standardizovat metody
obrábìní. Algoritmy strategií jsou také schopny
napøíklad volby nejvhodnìjšího nástroje ze zvolené databáze. A to nejen pokud jde o geometrii,
ale také (s ohledem na øezné podmínky) o volbu
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nejvhodnìjšího nástroje, co se výsledného strojního èasu týká. Samozøejmostí je pak automatické pøedcházení kolizím, které by mohly vznikat
napøíklad pøi použití nevhodné délky nástroje
nebo jeho vyložení èi seøízení. Na konci tohoto
procesu pak máme vždy perfektní výsledek bez
ohledu na to, že se nejedná o stejný výrobek
a že se na výrobì nepodílel pokaždé stejný
specialista. To vše v interaktivním grafickém
prostøedí, které klade na obsluhu nižší nároky
než konvenèní programování v CAM softwaru. V dnešní dobì tuto metodu programování
využívá stále více firem a nìkteré ji používají
prakticky bezvýhradnì. Typickým pøíkladem
je napøíklad koncern ZF, který v závodì v nìmeckém Passau využívá 50 licencí Manažera
strategií Edgecam, a kde probíhá celý proces
programování velmi složitých a technologicky
nároèných dílù bez zásahu èlovìka.
Další kapitolou jsou moderní metody obrábìní, kterými je Edgecam znám již z minulých
verzí. K doposud používaným technologiím trochoidního obrábìní, úpravì polomìru dráhy v rozích a zamezení chvìní nástroje, ruènímu nebo
zcela automatickému pøizpùsobování rychlostí
posuvù pøi vnitøním nebo vnìjším obrábìní, automatické kontrole a objíždìní upínaèù a mnoha
dalšímu, nyní pøibyla zcela nová metoda vysoce
produktivního hrubování zvaná waveform. Tedy
metoda tvorby hrubovacích drah ve speciálních

„vlnovitých“ krocích, která je v dnešní dobì
na poli CAM obrábìní zcela unikátní. Nejvìtší
pøedností tohoto zpùsobu obrábìní je dramatické
zvýšení produktivity hrubování, èehož bylo možné
dosáhnout použitím zcela odlišné filosofie tvorby
drah, než tomu bylo doposud. Díky této technologii, kdy je hlavním kritériem pro tvorbu drah
pøedevším plynulost zaøezání a výjezdu z materiálu, nepøekroèení povoleného opásání nástroje
a dodržení jeho maximálního zatížení, bylo možné
zvýšit posuvy a øezné rychlosti až nìkolikanásobnì oproti bìžným metodám hrubování. To,

spoleènì s možností frézovat s hloubkou zábìru
odpovídající 2,5–3násobku prùmìru nástroje,
dìlá z této metody jednu z nejvýkonnìjších
a nejefektivnìjších metod hrubování, která je
v souèasnosti dostupná. Své o tom vìdí i ve
spoleènosti, která má na èeském i mezinárodním trhu své jméno už dlouhá léta a ve které se
nebáli tuto inovativní metodu nasadit jako jedni
z prvních. Touto spoleèností je dnes již svìtoznámý producent obrábìcích strojù, spoleènost
TOSHULIN. Jak hrubování waveform hodnotí ti,
kteøí jej sami vyzkoušeli a mìli možnost porovnat

Pozvánka na MSV 2012

Tìšíme se na Vás v pavilonu P, stánek 031.

Produkèní
frézování

80%

4/5 osé plynulé
frézování

Až
úspora obrábìcího èasu pøi HRUBOVÁNÍ!
Živé ukázky na strojích!

Produkèní
soustružení

Soustružnickofrézovací stroje

Pøijïte se na letošní MSV v Brnì podívat nejen na to,
jak lze pomocí technologie Waveform v Edgecam
razantnì zkrátit délku hrubovacího cyklu v živých
ukázkách poøádaných s TECNOTRADE OBRÁBÌCÍ
STROJE s.r.o. a SANDVIK Coromant!
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s dosavadními metodami, vám zprostøedkovanì
pøinášíme v následujícím rozhovoru s panem Davidem Stárkem, technologem TOSHULIN, který
waveform využil jako jeden z prvních v ÈR.

Splnilo hrubování waveform vaše
očekávání?
Mìli jsme jistou pøedstavu o tom, jakou úsporu
strojního èasu by nám tento zpùsob hrubování
mohl pøinést, ale výsledky byly nad naše oèekávání.
Považujete jej tedy za přínos?
Jednoznaènì ano. Jedná se o zatím nejefektivnìjší zpùsob obrábìní, který jsme kdy využili.
Znamená to, že jej budete
i nadále využívat?
Samozøejmì.
Můžete tento způsob hrubování
doporučit i dalším zákazníkům
Edgecamu?
Zcela jistì ano. Myslím si, že tento zpùsob využijí všechny firmy, které se zabývají hrubováním
prizmatických souèástí a snaží se o maximální
zefektivnìní procesu hrubování.

Jste dlouholetými uživateli
Edgecam. Co pro vás bylo
impulzem k vyzkoušení technologie
waveform?
Byla to pøedevším potøeba zefektivnit výrobní
proces a zredukovat strojní èasy hrubovacích
operací, které tvoøí témìø 65 % celkových výrobních èasù. Vzhledem k tomu, že je technologie
waveform standardní souèástí hrubovacího cyklu nových verzí Edgecamu, rozhodli jsme se ji
otestovat v ostrém provozu a porovnat výsledky
oproti doposud využívaným a již optimalizovaným metodám obrábìní.
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Jak se tento způsob obrábění projevil
právě u vás? Dokážete vyčíslit
rozdíly oproti konvenčnímu nebo
vysokorychlostnímu hrubování?
V pøípadì našich dílù, které reprezentují pøedevším komponenty obrábìcích strojù, se jedná
o úsporu cca 40 % strojního èasu. A to i v porovnání s metodami obrábìní, které byly optimalizovány pro naši výrobu.
To je úžasný výsledek.
To ano. Jsme rádi, že se vývojáøi Edgecamu
snaží pøinášet stále nové technologie. V praxi je

pak vidìt, jaké pøínosy pro výrobu tyto inovace
pøedstavují.
Z výše uvedeného rozhovoru, založeného na skuteèném nasazení waveformu v praxi, zcela jasnì
vyplývá, že hrubování touto metodou posunuje
pomyslné hranice produktivního obrábìní opìt
o nìjaký ten kousek dál. Pøi vývoji Edgecamu
se i nadále snažíme pøinášet inovativní metody
i v oblasti práce v CAM prostøedí. Jednou z tìchto
funkcí je napøíklad možnost automatického polohování vùèi souøadnému systému po naètení
modelu nebo pøipravovaná automatická volba
obrábìcího stroje, sady nástrojù, upínaèù apod.
Vìøíme, že budeme i nadále schopni udržovat
krok pøed konkurencí a nabízet našim zákazníkùm špièkový produkt s perfektním zázemím
a technickou podporou, která je zejména v oblasti, kterou je strojírenství, velmi dùležitá. Jsme rádi,
že nám svými námìty a pøipomínkami pomáháte
Edgecam neustále rozvíjet.
Pøijmìte, prosím, naše pozvání a pøijïte se
podívat na živé ukázky technologie waveform na
letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brnì do
pavilónu P, stánek 031. Ukázky obrábìní pomocí
technologie waveform z Edgecamu zde budou
probíhat na obrábìcím centru spoleènosti Tecnotrade osazeném nástroji Sandvik Coromant. Tým
technikù a obchodníkù Nexnet vám zde bude pøipraven zodpovìdìt veškeré dotazy a technologii
waveform i jiné pøednosti CAD/CAM softwaru
Edgecam vám pøedstavit blíže.
Nexnet, a. s.
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