
EDGECAM – su 

SOLIDWORKS 

integruota mechaninio 

apdirbimo sistema 



Bendra Koncepsija 

• Įrankio kelio generavimas 
– Frezavimas 

– Tekinimas 

– Vielinė erozija 

• Simuliacija 

• Postprocesorius 
– NC kodai 

– Įrankio valdymo failas 



CAD Integracija 

Bendri formatai: 

• ACIS 

• STEP 

• DXF / DWG 

• STL 

• VDA… 



Edgecam Solid Machinist 

• Automatinis geometrijos 

atpažinimas 

• Modelio ir apdirbimo 

asociatyvumas 

• CAD neutralumas 

• Surinkimo failų palaikymas 



Edgecam Formų Gamybai 

• Edgecam suteikia pilnas 

galimybes apdirbant formas bei 

sugeneruojant aukštos kokybės 

įrankių kelius 

• Edgecam suteiks geriausią detalių 

prizminį apdirbimą kartu su įvairia-

pusėmis 3D kietakūnių ir 

paviršinių 

modelių apdirbimo strategijomis 



Edgecam Wire EDM 

• Edgecam Wire EDM sprendimas s

uteikia Jums lankstumo tiksliai ir 

efektyviai apdirbant detales 

2 ar 4 ašimis 

• Išplėstinės funkcijos leidžia apdirb

ti sudėtingų ir netaisyklingų formų 

detalių kontūrus 



Edgecam Code Wizard 

• Pateikiami standartiniai šablonai 
– Fanuc, Fagor, Mazak, Heidenhain, 

Sinumeric… 

• Vartotojo nustatymai 

• Palaikomos visos staklių 

konfigūracijos 

• Sukuriamas staklių modelis 



Strategy Manager 

• Apdirbimo procesų 

automatizavimas ir gamybinės 

praktikos panaudojimas staklių 

apkrovimo sumažinimui 

• Programavimo laiko sumažinimas 

• Standartizuotas programavimas 



3 Ašių Apdirbimas 

• Automatinis geometrinių elementų 

atpažinimas su Feature Finder 

• Apdirbimo strategija su Stratagy 

Manager: 
– Patirtimi paremtas apdirbimas 

– Tinkamo įrankio parinkimas 

– Tinkamo špindelio greičio parinkimas 

– Tinkamų darbinių pastūmų parinkimas 

• NC kodų generavimas 



Apdirbimo generavimas 



Apdirbimo simuliacija 



2 Ašių Tekinimas su C ir Y 

Ašių Frezavimu 

• Automatinis geometrinių elementų 

atpažinimas su Feature Finder 

• Apdirbimo strategija su Stratagy 

Manager: 
– Patirtimi paremtas apdirbimas 

– Tinkamo įrankio parinkimas 

– Tinkamo špindelio greičio parinkimas 

– Tinkamų darbinių pastūmų parinkimas 

• NC kodų generavimas 



Apdirbimo generavimas 



Apdirbimo simuliacija 



Suderinamumas Su Staklėmis 

• Edgecam programa buvo specialiai 

sukurta dirbti su įvairiomis CNC 

staklėmis, prieinamomis šiandien 

rinkoje, užtikrinant pilną investicijų 

panaudojimą ir grąžą netgi įsigyjant naujas 

stakles 



Klausimai 



Ačiū Už Dėmesį 


