ESPRIT
Sústruženie
Sústruženie zahŕňa komplexnú skupinu sústružnických a manipulačných
stratégií, ktoré sú využiteľné na ľubovoľnom CNC sústruhu, fréze, alebo
obrábacom centre. Programovanie v softvéri ESPRIT umožňuje kombinovať
sústružnických stratégií s akoukoľvek ostatnou stratégiou obrábania softvéru
ESPRIT na vytvorenie jedného kompletného procesu obrábania s voľne
editovateľným G-kódom optimalizovaným pre obrábací stroj. Komplexné
spektrum Sústružnických stratégií rýchlo vytvorí efektívne dráhy pre
hrubovanie a dokončovanie pre rôzne varianty súčiastok a obrábacích
strojov. Na podporu rôznych požiadaviek na konkrétne obrábanie dielov
a meteriálov ponúka ESPRIT rozsiahle možnosti nastavenia jednotlivých
rezných dráh nástrojov. Tieto obrábacie stratégie vždy berú do úvahy
zostávajúci neodobratý materiál, celú zostavu nástroja, zveráky, vretená a
kompletný virtuálny model stroja tak, aby vytvorená dráha bola optimalizovaná
a bez kolízií.

Sústruženie
Komplexné Riešenie
Stratégie Sústruženia môžete používať na akomkoľvek CNC stroji schopnom sústruženia, vrátane tradičných
sústruhov s horizontálnymi a vertikálnymi vretenami, vrátane frézok s podporov pre sústruženie. Softvér ESPRIT
pre sústružnícke centrá podporuje poháňané nástroje, manipuláciu s dielcami a vysokošpecializované konfigurácie,
ako sú vretená s osou pre sústruženie namontované kdekoľvek na stroji. Softvér ESPRIT ponúka prirodzený
pracovný postup programovania, optimalizácie a simulácie celej skupiny sústružnických stratégií nasledovaný
vygenerovaným pre stroj optimalizovaným programom v G-kóde. Okrem tradičných stratégií softvér ESPRIT
ponúka voliteľnú podporu pre:
•

Viacnásobné vretená s prechytením a uvoľnením súčiastky pre prácu spredu a zozadu

•

Viachlavové, viackanálové synchronizované obrábanie

•

Obrábacie centrá a viacúlohové obrábanie až pre 5-osé kontinuálne frézovanie

•

Luneta a podporné zariadenia

•

Súbežné osi

Jednoduchosť a Ovládanie
Softvér ESPRIT sa vyznačuje jedinečnou zmesou automatizácie
a ovládania používateľom, čo vedie k rýchlemu a ľahkému
programovaniu a zároveň zabezpečuje úplnú kontrolu nad procesom
obrábania. Úprava ľubovoľného pohybu strojov zahŕňa
možnosti
nastavenia automaticky vypočítaných nábehov a rýchloposuvov,
nastavenia nábehu a výbehu do zbytkového polotovaru pre dokončovacie
obrábanie. Softvér ESPRIT automaticky upraví dráhu nástroja podľa
zbytkového polotovaru, čím eliminuje obrábanie vzduchu a skracuje čas
opracovania súčiastky.

ProfitTurning®
Pre vysokorýchlostné hrubovanie a sústruženie
drážok softvér ESPRIT ponúka ProfitTurning inovatívnu

reznú

stratégiu,

ktorá

umžňuje

použiť výrazne vyššiu rýchlosť obrábania ako
tradičné

metódy

sústruženia.

ProfitTurning

používa algoritmus, ktorý dôsledne riadi záber
noža,čím vytvára dráhu nástroja s konštantným
zaťažením nástroja a konštatnou reznou silou,
menšou vibráciou a nižším zvyškovým napätím
na súčiastke. Tieto vlastnosti sú veľmi užitočné
pri obrábaní tenkých stien a tvrdých materiálov,
ako sú superzliatiny. Výsledkom ProfitTurning
stratégie obrábania je:
•

25% skrátenie doby obrábania

•

300% zvýšenie životnosti nástroja

Kontúrovanie

SolidTurn

Stratégiu kontúrovania môžete vytvoriť na
prifile vonkajšej, vnútornej, alebo čelnej strany
súčiastky.

obrábanej

Túto

univerzálnu

A Full-Spectrum Solution

stratégiu môžete použiť pre rôzne úlohy

Use the SolidTurn machining cycles on any CNC machine capable of turning, including traditional lathes with
horizontal or vertical spindles, and milling machines with turning capability. For turning centers, ESPRIT supports
live tooling, part handling and highly specialized configurations such as spindles with turning axes mounted
anywhere on the machine. ESPRIT offers a natural workflow for programming, optimization, and simulation of a
full suite of traditional turning cycles, followed with seamless output of machine-optimized G-code. Beyond the
traditional cycles, ESPRIT offers optional support for:

súčiastok. Celý profil je obrábaný jedným

v rámci dokončovania, ale aj hrubovania
súvislým priechodom nástroja s obrábaním
oblasti podtvaru, alebo bez neho. Pre rôzne
obrábané plochy a priemery súčiastok môžete
použiť

rôzny

smer,

alebo

stratégiu

kontúrovania. Pri práci 3D modelom môže byť
profil v akejkoľvek rovine, ktorá pretína os

•

Multiple spindles with pickup and release cycles for front and back work

•

Multiturret, multichannel synchronized machining

•

Millturn and multitasking for up to 5-axis simultaneous milling

•

Steady rests and support devices

•

Collinear axes

rotácie, čim sa eliminuje potreba manipulácie
s modelom.

Hrubovanie
Sústruženie obsahuje výkonnú sadu hrubovacích stratégií, ktoré sú rýchle a ľahké pre štandardnú prácu ale
zároveň sú vybavené flexibilným ovládaním aj pre náročné operácie. Na výber máte šesť spôsobov
hrubovania a tri spôsoby zadania hĺbky rezu, tak aby ste optimalizovali čas obrábania podľa materiálu

Simplicity and Control

súčiastky, obrábanej geometrie a cieľa obrábania. Ak chcete dosiahnuť minimálny čas opracovania za

ESPRIT sets itself apart with a unique blend of automation and user control,
resulting in quick, easy programming while also giving complete control over
the machining process. Adjust any aspect of the machine’s movements,
including automatically calculated approach and retract links, entry and exit
control for entering and leaving the material, and stock allowances that may
vary along the workpiece surfaces to allow for finish machining. ESPRIT
automatically trims the toolpath to the remaining stock, eliminating air
cutting and minimizing cycle times.

použitia konštantnej reznej sily a schopnosti použivať optimálne rezné rýchlosti použite konštantnú hĺbku
záberu. Ak chcete dosiahnuť konštantnú hrúbku pridavku na všetkých priemeroch súčiastky pre optimálne
dokončovanie, použite variabilnú hĺbku záberu. Alternatívou je použitie klesajúcej hĺbky záberu, ktoré
odoberie materiál aj na jemných častiach opracovanej súčiastky.

Drážky a Závity

Pre hrubovanie a dokončovanie drážok na vonkajšej, čelnej a vnútornej ploche obrobku, softvér ESPRIT
ponúka jednoduché programovanie s komplexným riadením nástrojov. Vybrať si môžete zo štyroch možností
hrubovania a dvoch možnosti dokončovania. Oblasť rezania závitov zahŕňa jedno-chodé, alebo viac-chodé
závity na valcovej, alebo kužeľovej ploche s konštantným, alebo variabilným nábehom. Softvér ESPRIT
automaticky vypočita hĺbku a počet rezov pomocou databázy štandardných závitov, a to všetko s možnosťou
manuálnej úpravy.

ProfitTurning

®

For high-speed rough turning and grooving,
ESPRIT offers ProfitTurning, an innovative
cutting cycle that allows significantly higher
cutting speeds over traditional turning methods.
ProfitTurning uses an algorithm that closely
manages cutter engagement, producing a
toolpath that has consistent chip loads and
cutting forces, less vibration, and lower residual
stresses on the part, making it particularly
useful for thin walls or hard materials such as
superalloys. ProfitTurning increases machine
productivity and lengthens tool life:
•

25% reduction in cycle time

•

300% increase in tool life

Vŕtanie
Softvér ESPRIT ponúka širokú škálu cyklov pre

obrábanie dier - slepých, priebežných, hlbokých, so

zahĺbením, opracovanie s prerušením triesky, rezanie závitov a ďalšie. Tieto obrábacie stratégie môžete
používať na frézach, alebo na sústruhoch, podľa toho či rotuje obrobok, alebo použivate poháňané nástroje.
Na základe vytvoreného technologického prvku pre otvory s kompletným popisom celého otvoru, je
vytváranie cyklov pre vŕtanie v softvéri ESPRIT rýchle a optimalizované na minimálny čas cyklu pre ľuboľný
počet otvorov a ich rôzne umiestnenie a orientáciu.

Podpora pre Manipuláciu s Polotovarom a Obrobkom
Softvér ESPRIT zahŕňa manipuláciu s dielcami a cykly obrábania pre naprogramovanie celéh procesu
obrábania na stroji od polotvaru až po hotový výrobok. Cykly pre manipuláciu zahŕňajú posuv tyče,
prechytenie, upichnutie
a uvoľnenie obrobkov. Sústruženie zahŕňa taktiež cykly pre polohovanie
a načasovanie koníka a lunety. Tieto cykly je možné použiť v ľubovoľnom bode programu v kombinácii
s rôznymi cyklami frézovania s sústruženia. Toto pre Stroj Optimaizované programovanie manipulácie
s polotovarom a obrobkom zahŕňa detekciu kolízií, presnú simuláciu a verifikáciu a pre stroj optimalizovaný
výstupný G-kód.

Sústruženie
Hrubovanie: hrubovanie a opracovanie čela
pravidelne, alebo nepravidelne tvarovaného
obrobku pomocou viacnásobných inkrementálnych
dráh s možnosťou dokončovacieho opracovania
Drážkovanie: na čele, vonkajšom, alebo vnútornom
tvare obrobku, pomocou hrubovacích a dokončovacích
stratégií a pomocou jedného nástroja.
Kontúrovanie: sústruženie čela, vonkajšieho
a vnútorného tvaru obrobku
Vŕtanie: použitím poháňaného nástroja,
rotáciou polotovaru, alebo oboch variánt
Závitovanie: Jedno-chodé, alebo viac-chodé
rezanie konštantných, alebo variabilných
závitov na valcovej, alebo kužeľovej ploche
Upichovanie: upichnutie obrobku na konci
opracovania, alebo upichnutie obrobku
upnutého v oboch vretenách súčasne
Manuálne Sústruženie: Manuálne
sústruženie posuvom, alebo rýchloposuvom
podľa zvolených Z a X pozícií
Prechytenie: presun obrobku z jedného
vretena

do

druhého,

alebo

upnutie

v oboch vretenách súčasne
Posuv Tyče: za pomoci , alebo bez pomoci
dorazového nástroja, alebo druhého vretena,
alebo nástrojovej hlavy
Uvoľnenie: na presun dielca a
uvoľnenie na konci obrábania
Koník, Luneta: Pozícia a nastavenie

Vysoko-Výkonné CNC
Programovanie
Kontakty na distribútora:
IPM SOLUTIONS, s.r.o.
Kamenná 11, 080 01 Prešov - Šalgovík, Slovakia
+421 41 507 47 11
www.ipmsolutions.sk

Použitím ESPRIT Digitálneho Stroja:
Modelu
stroja,
emulátora
riadenia
parametrov stroja a postprocesora ESPRIT
poskytuje výkonné programovanie, presnú
simuláciu a pre stroj optimalizovaný G-kód.
Softvérové riešenie ESPRIT ponúka
prvotriednu technickú podporu, aby ste
mohli začať pracovať čo najrýchlejšie
a najefektívnejšie.

