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Зашто постоји потреба за употребом CAD/CAM система?

CAD/CAM системи омогућавају
инжењерима и технолозима да:

повећају продуктивност дизајнера,
унапреде квалитет дизајна и
производа,
унапреде комуникативност између
појединих целина компаније,
креирају пројектну базу података,
креирају оптималну путању алата, која
се може тестирати пре стварне
употребе,
повећају продуктивност пројектног
бироа, инжењера и технолога,

пројектују и производе брже, квалитетније и јефтиније,
лако и брзо израђују предмете сложених површина.
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C A D (Computer Aided Design) – пројектовање модела неког производа уз помоћ компјутера

C A M (Computer Aided Manufacturing) – припрема за израду неког производа уз помоћ компјутера
(пројектовање технологије за израду на CNC машинама)

Укратко речено:
CAD модул нам омогућава да користећи
његове алате лако креирамо, моделирамо,
модификујемо, анализирамо или пак
оптимизујемо неки производ.
CAM модул помаже у пројектовању
технологије за израду моделираног и
оптимизованог производа, од одабира
припремка и координатног система, преко
избора алата и режима обраде, до
дефинисања технологије и генерисања
програма за израду тог производа на некој
CNC машини.
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структура пројектовања технологије CAD/CAM системом

ПРОГРАМИРАЊЕ – поступак писања извршног програма за израду одређеног производа према
унапред дефинисаној технологији. Информације које садржи програм се
односе на потребна кретања, коришћење извршних органа машине, измену
алата и друге параметре обраде.

ПРЕДНОСТИ КОРИШЋЕЊА CAD/CAM
СИСТЕМА:

Брже и јефтиније програмирање.
Програми су краћи и не зависе од 
произвођача машине.
Мања је могућност грешака 
прилоком израде програма.
Могуће је програмирање 
просторних (контурних) обрада.
Кретање алата се аутоматски 
израчунава по оптималној путањи.
Аутоматизовано је одређивање 
алата, параметара технологије и 
режима обраде.
Аутоматизовано је израчунавање 
координатног система.
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од идеје до финалног производа

Крећући се од идеје кроз све фазе поступка пројектовања технологије уз помоћ CAD/CAM система,
технолог веома брзо, уз минимум мануелног рада и са минорним шансама за грешку, долази до
извршног програма за израду замишљеног производа облика, тачности и квалитета који је и
замислио.
Резултат програмирања су следећи документи:

операциони лист,
план алата,
план базирања и стезања,
план обраде и
извршни програм – „G“-код.
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Све предности коришћења CAD/CAM система најлакше је показати на реалном примеру као
што је пројектовање технологије за израду носача цилиндра квачила за мотоцикл Suzuki
GSX-R 750.

Носач цилиндра квачила се производи
у обиму од 2 000 комада месечно, са
малопродајном ценом од 94 US$/ком.

Израђује се од високо квалитетне
легуре алуминијума AL 6061-T6.

Овај производ је одличан пример
могућности CAD/CAM система јер
садржи криволинијске површине
погодне за обраду на CNC машинама.
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У оквиру програма SolidWorks врши се израда модела носача цилиндра квачила, према
димензијама датим на скици.
Модел се ради у режиму Part програма SolidWorks.
Моделу се задају потребне димензије и својства материјала.
При моделирању користе се одговарајуће функције палете Features (Extrude Boss/Base,
Extruded Cut, Hole Wizard, Fillet, Chamfer и друге).
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На основу модела носача цилиндра квачила, генеришу се склопни и радионички цртежи
дела и помоћног прибора:
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Пре дефинисања технологије потребно је израдити
технолошки поступак са потребним бројем стезања,
операција и захвата:

Прво стезање – операција 10,

Друго стезање – операције 20 и 30,

Треће стезање – операције 40 и 50.

Сви потребни елементи технологије: алати, режими
обраде, параметри технологије дефинисани су
коришћењем самог програма SolidCAM или узимањем
препоручених вредности произвођача алата.
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За операције 10, 20 и 30 предвиђено је стезање у стегу на радном столу, уз коришћење
помоћног носача у облику L профила из разлога што је одабрана машина хоризонтална
бушилица – глодалица.
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За операције 40 и 50 предвиђено је стезање у помоћном прибору (који је моделиран посебно
за ове операције) на радном столу, уз коришћење помоћног носача у облику L профила из
разлога што је одабрана машина хоризонтална бушилица – глодалица.
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Пројектовање технологије за израду носача цилиндра квачила одвија се у неколико
корака:

Дефинисање координатног система,

Дефинисање нивоа горње и доње површине,
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Дефинисање припремка и изратка,
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Дефинисање алата,

Дефинисање режима обраде,
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Дефинисање геометрије,
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Одабир алата и дефинисање дубине резања,
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Дефинисање технологије

Дефинисање уласка и изласка
алата из материјала
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Калкулација и провера путање алата симулацијом
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Генерисање извршног програмског кода, листе алата, плана обраде, . . .
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Дефинисана технологија је проверена симулацијом комплетне обраде:
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iMachining:
Револуционарна технологија заснована на интелигентним путањама алата којима се
остварује:

елиминисање 
празних ходова,

благе промене 
путање алата,

смањење циклусног 
времена,

заначајна уштеда у 
току производње.
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Solid Probe:

Solid Probe омогућава интелигентно
дефинисање позиције сваке тачке или
површине на радном предмету, ма како та
површина била сложена.
Solid Probe поседује могућност
верификације обрађених површина на
самој машини коришћењем мерних
сонди.

Коришћењем модула Solid Probe може се
унапред дефинисати и у току симулације
контролисати жељени квалитет обраде
машинског дела.
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