CIMCO CNC-Calc

Základní CAD/CAM pro dílnu
Navržen pro použitelnost a produktivitu
CIMCO CNC-Calc je doplněk aplikace CIMCO Edit, který
umožňuje začínajícím programátorům kreslit 2D geometrické kontury, definovat dráhu nástrojů pro frézování a
soustružení a simulovat vzniklý NC program.
CNC-Calc je perfektní nástroj pro obsluhu a nástrojaře, kteří
nejsou školení v používání pokročilých CAD/CAM systémů.
Jim může CNC-Calc pomoci zvýšit produktivitu a usnadnit
jejich každodenní NC programování. Pro malou společnost
to může být první krok do světa CAD/CAM.
CIMCO CNC-Calc je navržen pro snadné používání, což
uživateli umožňuje kreslit kontury snadno a rychle. Obsahuje běžné funkce pro kreslení přímek a kružnic ve vztahu k
souřadnicovému

systému

a/nebo

stávající

geometrii.

Rozsah funkcí sahá od obyčejné „horizontální přímky“ ke
komplexní „kružnici tečné ke třem prvkům“. Zahrnuje
pokročilé ořezávací funkce a snadné definování drah
nástrojů najetím a kliknutím.
CIMCO CNC-Calc importuje soubory DXF. Z DXF souboru
lze generovat dráhu nástroje pro soustružení nebo frézování pro řídicí systémy ISO, Fanuc a Heidenhain. Mezi další
funkce patří uživatelem definované kompenzace typu
počítač, řídicí systém, opotřebení a zpětné opotřebení.
Protože je CIMCO CNC-Calc integrovanou součástí CIMCO
Edit, lze vygenerované dráhy nástrojů snadno prohlížet,
upravovat a simulovat. To uživateli umožňuje ověřit programy, a tak optimalizovat využití možností stroje.

CIMCO CNC-Calc provádí geometrické kalkulace a vytváření dráhy
nástroje v sekundách. Podporuje 2D strategie pro frézování a soustružení.

For more information visit us at

www.cimco.com

Kreslení s CIMCO CNC-Calc
Ořezávání jedním kliknutím

Přichycení k čemukoliv

Ořezávejte mezi průsečíky jedním kliknutím. Prvek je
automaticky rozdělen na dva a oříznut ke dvěma průsečíkům
nejblíže místu, kam jste kliknuli.

Široká škála voleb přichytávání vám usnadňuje vybrat konkrétní body ve vašem výkresu. Volby přichycení, jako jsou
například „přichycení k průsečíkům“ a „přichycení ke
kružnicím“ a „středům kružnice“, mohou být aktivovány
samostatně nebo všechny najednou.

Strategie pro 2D frézování a soustružení
Jakmile je vaše 2D geometrie vykreslena, CIMCO CNC-Calc
usnadní definování drah nástrojů pro frézování a
soustružení a také pro vrtací operace. Použije se vhodná

Obrábění čelních ploch

Facing

Strategie obrábění čelních ploch je určena pro
rychlé obrobení ploch součásti jako přípravy
polotovaru pro obrábění, ale lze ji použít i
obecně pro hrubování rovných ploch.

Zaoblování rohů
Vytvářejte zaoblení v kterémkoliv rohovém průsečíku s
jakýmkoliv poloměrem. Jednoduše zadejte poloměr a
klikněte na průsečík v rohu.

Transformace
CNC-Calc obsahuje všechny transformační funkce, které
se očekávají od moderního 2D CAD systému. Posunutí,
zrcadlení, posunutí a měřítkování součásti nebo veškeré
geometrie.

Vrtání

dráha nástroje pro váš model. CNC-Calc může za vás
generovat NC dráhy nástroje. Dále jsou zobrazeny
dostupné strategie pro frézovací a soustružnické operace.

Konturování

Kapsování

Contouring

Obrábějte 2D kontury se samostaným nájezdem
a výjezdem, vícenásobnými hrubovacími a
dokončovacími průchody a vícenásobnými
hloubkami řezů. Obrábějte otevřené a uzavřené
kontury bez vytváření další geometrie a eliminujte ostré pohyby s vyhlazením rohů.

Frézování závitů

Obrábějte uzavřené kontury s ostrůvky a bez nich.
Dráha nástroje kapsy může být obrobena
sousledně nebo nesousledně. Nájezd se volí
kdekoliv na modelu a může probíhat vnořením, po
rampě nebo po šroubovici.

Frézování písmen

Inteligentní šablona děr pro šrouby
Vytvářejte obdélníkové (řádky a sloupce) nebo kružnicovité
(uzavřená kružnice nebo segment) šablony děr pro šrouby v
sekundách.To redukuje opakující se úkony a šetří váš čas.

V CIMCO CNC-Calc 6 jsou k dispozici strategie Frézování závitů umožňuje frézování vnitřních
pro vrtání a tvorbu děr. Zahrnují vrtání, zpětné nebo vnějších závitů. Je možné současně frézovat
několik děr, pokud mají stejné stoupání atd. U
vyvrtávání a závitování
strojů, které nepodporují pohyb po šroubovici, je
možné tyto pohyby linearizovat.

Hrubování

Obrábění čelních ploch

CIMCO CNC-Calc 6 podporuje i frézování textu.
Lze použít jakýkoliv font typu true-type.
Jednoduše napište text, který chcete vyfrézovat, a CNC-Calc může vygenerovat dráhy
nástrojů pro text a převést je do CNC kódu.

Dokončování

Hrubovací operace umožňují materiál odebírat Strategie obrábění čelních ploch je určena pro Strategie dokončování je rychlý způsob, jak
rychle a snadno. Strategie hrubování uživateli rychlé obrobění čelní plochy na konci součásti.Tato vykonat dokončovací řez a součást tak
umožňuje odebrat tento materiál s využitím strategie je řízena buď podle zadaných souřadnic, dokončit.
hrubovacích i dokončovacích průchodů.
nebo přichycením ke stávající geometrii.

Strategie pro 2D frézování a soustružení
Frézování drážek

Operace frézování drážek umožňuje využití
drážkovacích nástrojů pro dosažení míst, ke
kterým se nelze dostat s běžnými hrubovacími a
dokončovacími nástroji. Najíždění lze alternativně
provádět i s vyplachovacími pohyby.

Závity (vnitřní, vnější)

Lze obrábět jakýkoliv vnější a vnitřní závit (je
dokonce na výběr jejich standardní tabulka
metrická nebo palcová). Lze snadno vyrábět i
kuželové závity.

Upichování

Používejte upichovací operace pro upíchnutí
součásti. Upichovací operace umožňuje do
součásti doplnit před upíchnutím komplexní
geometrii rohu. Geometrii rohu lze zaoblit nebo
srazit se zaoblenými rohy.

Další funkce v CIMCO CNC-Calc
Simulation
3D frézovací / 2D soustružnické vykreslování zpracovává
vaše tříosé frézovací a dvouosé soustružnické CNC
programy a vykresluje je po krocích nebo plynule vpřed a
vzad. Při editaci CNC programu je akutalizace automaticky
promítnuta do vykreslení. Analyzujte vykreslení pomocí
funkcí dynamické změny velikosti, posunutí, otočení a
měření. K dispozici je i podpora pro vizualizaci těles NC
kódu s kontrolou kolizí držáku nástroje a detekcí podřezání.

Cykly a makra
Díky integraci CNC-Calc s Editorem CIMCO lze plynule
používat funkce editoru. To znamená, že obsahuje zabudované cykly a makra pro běžné operace, jako je start a
stop programu a výměna nástrojů. Také můžete nahrát
nebo vytvořit vlastní cykly a makra pro vaše nejčastější
operace podle svých vlastních nastavení a použití.
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