
Obróbka w oparciu o wiedzę
VERICUT w pełnym zakresie stosowania 
bazuje na wiedzy o procesie obróbczym. 
W trakcie symulacji zbiera on informacje 
o głębokości, szerokości i kącie skrawa-
nia w każdym ruchu narzędzia, analizując 
jednocześnie ilość usuwanego materiału 
przez frez podczas jego pracy. Dzięki tym 
szczegółowym informacjom, OptiPath 
może wykonać podział ścieżki narzędzia 
na mniejsze przejścia. W oparciu o aktualne 
warunki skrawania dobierana jest najlepsza 

wartość posuwu. Efektem tego działania jest 
wygenerowanie nowej ścieżki narzędzia,  
o identycznym kształcie jak początkowa, 
lecz z optymalnymi wartościami posuwów. 
Trajektoria ścieżki narzędzia z pliku źródło-
wego nie ulega zmianie.

Prosta obsługa i użycie
Podczas obróbki detalu zbierane są informa-
cje dla każdego narzędzia. Następnie są one 
do niego dołączane. Wszystkie ustawienia 
dla danego narzędzia są przechowywane 
w bibliotece optymalizacji. Stąd  trzeba je 
zdefiniować tylko jeden raz. W kolejnych 
przykładach użycia tego narzędzia, obróbka 
zostanie zoptymalizowana niezwłocznie!
OptiPath posiada również tryb uczenia się 
(„learn mode”), który umożliwia utworzenie 
biblioteki optymalizacji w przypadku, gdy 
nie wprowadzono wymaganych parametrów 
pracy narzędzia. Dla każdego freza OptiPath 
znajduje maksymalną wartość objętości 
usuwanego materiału oraz grubości wió-
ra, a następnie wykorzystuje te dane do 
zdefiniowania ustawień optymalizacji dla 
rozpatrywanego narzędzia.
Program pozwala na wielokrotne testowanie, 
sprawdzanie i zmiany ustawień optymaliza-
cyjnych bez potrzeby ponownego urucha-
miania symulacji. Po uruchomieniu symulacji 
i zebraniu danych VERICUT przechowuje 
wszystkie informacje na temat warunków 
skrawania. Można w sposób interaktywny 
nawigować, oceniać oraz zmieniać usta-
wienia pojedynczej optymalizacji w oparciu 
o kolejne przejścia narzędzia. Wyniki są 
wyświetlane natychmiast.

Optymalizacja obróbki zgrubnej
Celem obróbki zgrubnej jest usunięcie jak 
największej ilości materiału w jak najkrót-
szym czasie. OptiPath pozwala utrzymać 
narzędzie podczas jego pracy na jedno-
stajnym, maksymalnym bezpiecznym po-

Moduł Optipath wspomaga też frezowanie 
wieloosiowe

OptiPath® to moduł optymalizacji 
programu VERICUT, który automa-
tycznie modyfikuje wartości posu-
wów opierając się na aktualnych 
warunkach skrawania, aby zwiększyć 
efektywność programów przy jed-
noczesnym wydłużeniu czasu pracy 
narzędzia oraz poprawie jakości 
obrobionej powierzchni.

„4,5 godziny, które programista spędził 
na optymalizacji z wykorzystaniem 
OptiPath, pozwoliły nam zaoszczędzić 
75 tys. $!”
 Brian Carlson Programming 
 Manager Aerospace Dynamics, 
 International

ziomie obciążenia podczas zmieniających 
się warunków skrawania. Przykładowo 
w trakcie obróbki przestrzennego aluminio-
wego komponentu lotniczego, materiał może 
być usuwany ze stałą głębokością skrawa-
nia, lecz szerokość skrawania może ulegać 
zmianie z każdym kolejnym przejściem 
narzędzia. OptiPath tak modyfikuje warto-
ści posuwu, aby zachować stałą wartość 
objętości usuwanego materiału.

Optymalizacja obróbki wykańczającej
W obróbce wykańczającej przekrój wióra 
może się znacznie zmieniać, co jest spo-
wodowane naddatkiem pozostałym na 
powierzchni detalu po obróbce zgrubnej  
i kształtem narzędzia użytego w tej obrób-
ce. OptiPath tak dobiera wartość posuwu, 
aby zachować stałą grubość wióra (która 
jest zalecana przez producentów narzędzi  
w celu eliminacji efektu pocienienia wióra). 
W efekcie takiego postępowania dochodzi 
do zwiększenia trwałości narzędzia oraz 
poprawy jakości powierzchni po obróbce. 
Jest to szczególnie istotne podczas obróbki 
końcówką freza kulistego oraz konturowaniu 
powierzchni z małym krokiem np. obróbka 
półwykańczająca lub wykańczająca wkładki 
formy wtryskowej.

Szybsza obróbka detalu, poprawa 
jakości powierzchni oraz 
zmniejszone zużycie narzędzia 
bez zmiany trajektorii ścieżki 
narzędzia.
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malizacji programów NC, bez definiowania 
szczegółowych ustawień8



n	Optymalizacja programów „na ucho”.
n	Konieczność poprawy parametrów pracy 

narzędzi lub brak czasu na wprowadzenie 
korekt.

n	Nieodpowiedni system CAM i/lub 
 niedoświadczeni programiści.
n	Najbardziej doświadczony pracownik 

kończy pracę/odchodzi z firmy.
n	Niewystarczająca jakość powierzchni 

obrobionej.
n	Wydłużające się przestoje obrabiarki.
n	Problemy z pocienieniem wióra.
n	Problemy z ugięciem narzędzia.
n	Pękanie w narożach.
n	Ruchy nietnące wykonywane 
 z posuwem roboczym.

n	Usuwanie dużej ilości materiału.
n	Długie czasy obróbki.
n	Długie programy obróbcze.
n	Obróbka przerywana (wiele wejść i wyjść).
n	Obróbka ze zmienną głębokością i szero-

kością skrawania.
n	Obróbka szybkościowa.
n	Obróbka elementów cienkościennych.
n	Obróbka delikatnych materiałów lub 

delikatnymi narzędziami.
n	Obróbka drogich materiałów lub obróbka 

kosztownymi narzędziami.
n	Obróbka miękkich lub twardych materiałów
n	Starszy park maszynowy.
n	Obróbka seryjna.
n	Przedwczesne zużycie lub uszkodzenie 

narzędzia.

Jakie korzyści zapewnia OptiPath?
Czy spotykasz się z problemami wymienionymi poniżej? Jeśli tak, OptiPath jest 
odpowiednim narzędziem, które pomoże je rozwiązać!

Bardziej wydajna obróbka… 
W tym samym czasie można obrobić 
większą ilość detali – to jakby mieć 
dostępną dodatkową, darmową 
obrabiarkę! Skrócenie czasu cyklu 
obróbczego zwiększa produktywność 
oraz przyspiesza czas wprowadzenia 
produktu na rynek. 

Oszczędność pieniędzy…
Zwiększenie produktywności poprzez 
redukcję czasu obróbki pozwala na 
uzyskanie dodatkowych, znacznych 
oszczędności.

Poprawa jakości wytwarzanych detali…
Stałe obciążenie narzędzia prowadzi 
do jego niewielkiego odkształcenia 
lub nawet jego braku. Wykończenie 
naroży, krawędzi i zaokrągleń jest 
dokładniejsze bez wprowadzania 
dodatkowych zabiegów. 

Wydłużony czas pracy narzędzi… 
Optymalne warunki skrawania 
powiększają trwałość narzędzi. 
Skrócenie czasu obróbki oznacza 
zmniejszone zużycie ostrzy, więc ich 
wymiana będzie odbywać się rzadziej.

Mniejsze zużycie obrabiarki… 
Stałe obciążenie narzędzia zmniejsza 
siłę oddziaływującą na wrzeciono 
obrabiarki, co powoduje bardziej 
płynną pracę maszyny. 

Lepsze wykorzystanie czasu…
Operator nie musi cały czas 
obserwować pracy obrabiarki. 
Może obsługiwać wiele maszyn, 
przygotowywać oprzyrządowanie 
do kolejnych obróbek lub zająć się 
innymi obowiązkami.

„…wynikiem wykorzystania narzędzia 
do optymalizacji jest zaoszczędzenie 
ponad 81 godzin podczas jednego 
projektu.”
 Ben Miller 
 Tool & Die Programmer, 
 Parker Hannifin Corporation

Obróbka szybkościowa a obróbka wysokowydajna
Tradycyjna metoda obróbki szybkościowej (HSM) polega na obróbce 
z wysokimi wartościami posuwu, przy małej, jednostajnej głębokości 
i szerokości skrawania – jednak nie musi ona skracać czasu obróbki! 
Skrawanie z większą głębokością, usuwające większą ilość materia-
łu, jest bardziej wydajne. Jednak pojawia się ryzyko przekroczenia 
krytycznych warunków skrawania dla narzędzia, co może skutko-
wać jego uszkodzeniem lub przekroczeniem maksymalnej mocy 
skrawania jaką posiada maszyna. Ponieważ OptiPath zna objętość 
usuwanego materiału, może odpowiednio dostosować wartości 
posuwu i utrzymać stały wydatek objętościowy oraz grubość wióra. 
Dzięki temu obróbka jest bardziej wydajna, a jednocześnie narzędzie 
i obrabiarka nie są nadmiernie przeciążone.

Jak to działa?
Gdy narzędzie usuwa 

większą objętość mate-
riału wartość posuwu jest 

zmniejszana. Analogicznie, 
przy mniejszej objętości skrawa-

nego materiału, wartość posuwu jest 
zwiększana. W oparciu o ilość usuwa-

nego materiału w każdym ruchu freza, 
OptiPath automatycznie oblicza i wprowadza 
– jeśli to konieczne – nową wartość posuwu.  

Bez zmiany trajektorii ścieżki narzędzia, 
OptiPath dodaje zaktualizowane wartości 

posuwów do nowego programu.
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