ESPRIT
SwissTurn Dlhotočné Automaty
Od 3D CAD súčiastky až po pre stroj optimalizovaný G-kód, softvér
ESPRIT spĺňa požiadavky na programovanie Dlhotočných automatov
pomocou prirodzeného pracovného postupu podporovaného celou sadou
frézovacích a sústružnických stratégií obrábania, vysoko rýchlostným
obrábaním a stratégiámi pre kontinálne 3-osé a 5-osé frézovanie.
ESPRIT umožní naplno využiť poteciál Dlhotočných automatov: Jemne
doladené rezné dráhy s rozsiahlym ovládaním, minimalizovanie času
obrábania pomocou viackanálovej synchronizácie a skrátenie času
prípravy stroja pomocou komplexnej simulácie stroja a celého programu.
ESPRIT je správna voľba pre "all-in-one" riešenie programovania,
ktoré produjkuje vľne editovateľný G-kód pre všetky CNC stroje.

SwissTurn
Dlhotočné Automaty
Dlhotočné automaty - Sústruženie
Dlhotočné automaty sú zložité sústružnické CNC obrábacie centrá s jednoduchým nastavením, s používaním
mnohých nástrojov a so špecifickými komponentmi: posuvné vreteno, vodiace puzdrá, viacnásobné držiaky
s nástrojmi, sekundárne vretená a súbežné osi. Softvér ESPRIT poskytuje programovanie, optimalizáciu
a simuláciu špeciálne odladenú pre tieto stroje spolu so špeciálnymi stratégiami obrábania ako je segmentácia
programu tak, aby sa využila podpora vodiacich puzdier pre väčšiu stabilitu a agresívnejšie rezy, vysunutie
a znovu upnutie pre dlhé súčiastky, rezanie závitov, upichnutie a vyhodenie súčiastky.
•

Kompletné "all-in-one" riešenie pre programovanie CNC Dlhotočných automatov

Full-Spectrum Milling & Turning
Softvér ESPRIT kombinuje komplexnú sadu stratégií pre frézovanie a sústruženie. Softvér ESPRIT umožňuje
vytvoriť jedinečné stratégie určené pre Dlhotočné automaty pomocou všestrannej podpory pre sústruženie
a frézovanie v osi C-, Y-, a B-osi a to všetko v jednom programe v G-kóde. Softvér ESPRIT si udržiava
nepretržite informáciu o aktuálnom stave polotovaru počas celého procesu frézovania a sústruženia, čim je
zabezpečené vytvorenie optimalizovanej dráhy nástrojov bez zbytočného rezania vzduchu. Softvér ESPRIT
ponúka obrábanie na základe patentovaných stratégií vysokorýchlostného obrábania pre dlhotočné obrábacie
centrá za účelom skrátenia času obrábania a predĺženia životnosti nástrojov.
•

Vysokorýchlostné obrábanie pomocou ProfitMilling a ProfitTurning stratégií

Synchronizácia obrábania
V rámci jednej operácie použivate súčastne špecializované rezné stratégie s viacerými nástrojmi, alebo môžete
ovládať manuálne súčastný pohyb rezných nástrojov v operácii pomocou synchronizácie. Pomocou rozsiahlej
kontroly softvér ESPRIT optimalizujete dobu cyklu pre celý proces obrábania. Pomocou grafickej časovej štúdie
môžete optimalizovať využitie rôznych kanálov.
•

Kompletné obrobenie jednej súčiastky za čo najkratši čas a pomocou jedného nastavenia.

Komplexná Simulácia stroja,
Verifikácia a Analýzy
Zo softvérom ESPRITmôžete pomocou simulácie
a

verifikácie

clého

stroja

vopred

otestovať

programy a šetriť čas výroby na reálnom stroji
v dielni. Simulácia s vysokou presnosťou zobrazuje
animovaný phľad na celý výrobný preoces vrátane
špeciálnych pohybou Dlhotočných automatov.
Na základe digitálneho dvojčaťa Dlhotočného
automatu simulácia zobrazuje všetky operácie
v reálnom čase: To čo vidíte, je to čo dostanete.
Softvér
ESPRIT
verifikuje
celý
program
s detekciou kolízií medzi nástrojom, súčiastkov
a všetkými komponentami stroja. Programujete
s istotou , že Váš stroj naplno využíva svoj
potenciál.

Okrem G-kódu
ESPRIT poskytne
voľne editovateľný
pripravený
pre
špecifických funkcií

pre každý kanál stroja
G-kód, ktorý je hneď
CNC
stroj,
vrátane
Dlhotočných automatov.

Softvér ESPRIT Vám pomôže pri stanovení
nákladov a cien na základe navrhnutých
časových štúdií a odhadovaných časov
jednotlivých stratégií opracovania.
Pomocou Generátora Reportu vytvoríte
nástrojový list, ktorý operátorom na dielni
poskytne prehľad o pripravovanom obrábaní,
postupe obrábania a nástrojoch.

Pre Stroj Optimalizované Programovanie
Softvér ESPRIT ponúka individuálne riešenia, spoluprácu s každým výrobcom stroja a odladenie každého
Dlhotočného automatu. Vďaka softvéru ESPRIT môžete rýchlo a s istotou prejsť od návrhu programu
k hotovej súčiastke a zároveň minimalizovať čas programovania, čas nastavenia, čas jednotlivých stratégií
obrábania a skrátiť dohľad a kontrolu operátorom strojov.
•

Dostanete pre stroj optimalizovaný, voľne editovateľný G-kód

SwissTurn
Obrábacie stratégie podporujú rôzne
konfigurácie Dlhotočných automatov:
Tradičné Frézovanie
•

Kompletné Tradičné Frézovanie, 2.5-osé
frézovanie, ProfitMilling, plus voliteľné:

•
•
•
•

C-os indexové a rotačné frézovanie
Y-os, 3+1, indexové frézovanie
B-os, 3+2, indexové frézovanie
3-tia rotačná os, 3+3, indexové frézovanie

Tradičné Sústruženie
•
•
•

Celé Tradičné 2-osé stratégie sústruženia, zahŕňa:
ProfitTurning
Posuv Tyče, uvoľnenie súčistky a prechytenie
súčiastky

•
•

Upínacie klieštiny a čeľuste

•

Viacnásobné vretená

Modulárne zostavy rezných
nástrojov s revolverovými blokmi

3-osé, 4-osé a 5-osé kontinuálne Frézovanie
•

Kontinuálne viac osé frézovanie

Dlhotočný automat
•
•
•

Posuvné vreteno a kieštiny
Voliteľné vodiace puzdrá
Posuvné držiaky nástrojov, predné,
zadné

•
•
•

Súbežné osi
Delenie programu
Viac kanálové programovanie
so synchronizáciou

•

Režimy obrábanie, ktoré umožňujú
synchronizovaný, alebo postupný pohyb

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
strojov
a postprocesora ESPRIT poskytuje
výkonné programovanie, presnú
simuláciu a pre konkrétny stroj
optimalizovaný G-kód.

