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בשוק ה-CNC של ימינו, יש דרישה 
הולכת וגוברת למכונות שמסוגלות 

לבצע מספר משימות במקביל. 

מכונות רב משימתיות מסוג זה 
 ,(Spindles) כוללות מספר ספינדלים

מספר צריחים (Turrets) ומעבר של 
החומר מספינדל ראשי לספינדל אחורי. 

אלו הן מחרטות מכרסמות בהן עובר 
העובד מספינדל קדמי לאחורי על מנת 

לסיים את העיבוד משני צידיו. 

יש שימושים רבים למכונות כרסום 
חריטה משולב, בכרסום 4 או 5 צירים 

סימולטני, והן מאפשרות גמישות 
ויכולות רבות שאינן קיימות במכונות 

אחרות.  מכונות אלו הן רב ציריות, 
עם צריחים עליונים, צריחים תחתונים 

וספינדל משני.

הטכנולוגיה המתקדמת של סולידקם 
תומכת בתכנות יעיל ומהיר של מכונות 

מתקדמות אלו, 
ומאפשרות תכנות 

לחלקים קלים 
ומורכבים מאוד, 

כאחד. 

במכונות כרסום 
חריטה משולב השימוש 

בהתקנים כמו עוקץ, מגש 
לחלק, ספינדל משני, ציר לינארי או 

 C, CY צריח מסתובב, יחד עם הצירים
ו-B הפך כבר מזמן לסטנדרט בתחום. 

למרות המורכבות שנוצרה בסביבת 
העבודה, תוכנת סולידקם הופכת את 

העבודה והתכנות לקלים ופשוטים.

במודולת חריטה כרסום משולב של 
סולידקם, אתה מקבל תמיכה מלאה 

לתכנות עם מספר צריחים ומספר 
ספינדלים, לסינכרון של צריחים 

ולסימולציית מכונה מלאה. 

החבילה כוללת את כל העיבודים 
לכרסום וחריטה וכמו כן ניתן להגדיר 

התקנים נוספים של המכונה ולהציג 
בדיקת התנגשויות בסימולציה, בין 

העובד לכל התקן במכונה.

כדי להבטיח פרודוקטיביות מירבית, 
תוכנת סולידקם דואגת לניהול נכון 

של שארית החומר בין עיבוד הכרסום 
לחריטה, עם מסלולי הכלי היעילים 

ביותר וזמני העיבוד הקצרים ביותר.
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מתקדמות אלו, 
ומאפשרות תכנות 

לחלקים קלים 
ומורכבים מאוד, 

במכונות כרסום 
חריטה משולב השימוש 

בהתקנים כמו עוקץ, מגש 
החבילה כוללת את כל העיבודים לחלק, ספינדל משני, ציר לינארי או 

לכרסום וחריטה וכמו כן ניתן להגדיר 



(MCO) Machine Control Operation

מדמה את בקר המכונה ומאפשר להרכיב 
סידרת פקודות, M קוד ו G קוד, ובכך מאפשר 
לשלוט על התקני המכונה, באופן ידני, למשל:

הזזת החלק מספינדל אחד למשנהו, הזזת התקן 
לכל מקום במרחב המכונה, סינכרון בין צירים, 

הפעלת נוזל קרור או אוויר, פתיחה או סגירה של 
אמצעי הדפינה (קלמרה), הפעלת השעייה או 

עצירת המכונה.

Machine ID

זוהי תעודת הזהות של המכונה שמוגדרת 
בסולידקם. זוהי אופציה ייחודית שמגדירה 

את היכולות הקינמטיות והפונקציונליות 
של המכונה, ובזכותה התוכנה תומכת 

במכונות הכרסום והחריטה מהפשוטות 
ועד המורכבות ביותר: כרסומות, מחרטות, 

וכן מכונות משולבות חריטה וכרסום מרובות 
צריחים וספינדלים. 

Machine Setup

אופציה זו מאפשרת את שילוב אמצעי הדפינה 
כחלק אינטגרלי מהעיבודים המוגדרים. כמו 

כן יש אפשרות להגדיר את המרחקים בין 
מערכת הצירים של החלק למערכת הצירים של 

המכונה. 

סימולציית מכונה במודולת חריטה כרסום משולב

סימולציית המכונה במודולת חריטה כרסום משולב 

של סולידקם, מספקת סימולציה קינמטית מלאה 

שתומכת בכל עיבודי הכרסום והחריטה ובכל המרכיבים 

 .CNC וההתקנים של מכונות

הסימולציה ממחישה את העיבוד בזמן אמת ומאפשרת 

בדיקת התנגשויות בין חלקי המכונה, חומר הגלם, 

אמצעי הדפינה ומחזיקי הכלים. 

הסימולציה תומכת בצורה מלאה בכל מחזורי החריטה 

(cycles) המסופקים ע”י הבקר. התצוגה הגרפית 

המומחשת היא אמיתית ומספקת את הביטחון הדרוש 

למשתמש על מנת לייצר את החלק במכונה. 

מעבר של חלק בין ספינדלים

שימוש באופציית-MCO מאפשרת למשתמש 
ביצוע העברת החלק בצורה חלקה בין 

הספינדלים, תוך שימוש בפונקציית הבקרה של 
המכונה. 

C עיבוד בציר

התוכנה מאפשרת עיבוד בתנועה סיבובית 
מכיוון המצח, ע”י פעולה קרטזית ופולרית. 

בנוסף, ניתן להשתמש באופציית wrap לביצוע 
.ZC עיבוד היקפי על הקוטר בצירי

חישוב אוטומטי של שארית החומר

התוכנה מבצעת עדכון אוטומטי של שארית 
החומר, אחרי כל פעולת כרסום או חריטה.

Mill-Turn



חריטה ב- 4 צירים סימולטני

מאפשר לחרוט עקומה ע”י שימוש בציר 
  .undercuts רביעי -  שימושי לחריטה באזורי

שימוש בשני סוגי כלים לחריטה: כלי עיבוד 
חריטה חיצוני, כלי גידוע חיצוני.

קידוח

ביצוע שגרות הקידוח בחריטה על ציר הסיבוב 
המרכזי של החלק, ללא צורך בהגדרת 

גיאומטריה – הגדרת הקידוח לפי נקודת 
התחלה וסיום מספיקות כדי לבצע את 

הקידוח.

עיבוד הברגה

אפשרות של הברגה חיצונית, פנימית, הברגת 
אורך או הברגה קונית. תמיכה במגוון שגרות 

ואסטרטגיות המותאמות לבקרות השונות.

גידוע

ביצוע של גידוע חיצוני, פנימי, או גידוע בכיוון 
המצח. תמיכה בכל שגרות הבקרות, ואפשרות 

לשבירת פינות חיצוניות פנימיות, תוך כדי 
העיבוד.

גידוע זוויתי

מאפשר עיבוד גידוע חיצוני או פנימי 
בגיאומטריות משופעות, בכל זווית נתונה.

סינכרון רב צריחי

סולידקם מאפשר סינכרון רב צריחי - 
בעזרת טבלת העיבודים וזמני העיבוד, קל 

ופשוט לבצע סינכרון בין הצריחים. 
בסיום הפעולה, המשתמש יכול לבחון את 

התוצאה בסימולציית המכונה. זוהי אופציה 
הכרחית בעבודה עם מכונות מרובות צריחים.

הגדרת אמצעי דפינה

הגדרה של אמצעי הדפינה בעזרת נגישות 
לספריות סטנדרטיות - כמו כן ניתן להוסיף 
אמצעי דפינה מיוחדים. בעזרת סימולציה, 

אפשר לבדוק התנגשות בין כלי החריטה לבין 
אמצעי הדפינה.

חריטת מצח

כל האפשרויות בחריטת מצח: עיבוד גס, 
עיבוד גמר, ושימוש בשגרות מכונה.

 Balanced Turning

ביצוע של חריטת הגלם כאשר שני כלים עובדים בו 
זמנית. תכונה זו מאפשרת קיצור ניכר בזמני העיבוד. 

שתי צורות עבודה לעיבוד: סימולטנית - כאשר שני 
הכלים עובדים בו זמנית, או  trailing mode- בו 
הכלי העליון מקדים בעבודתו את הכלי התחתון. 

לכל צורת עבודה יש מספר אסטרטגיות עבודה 
מתקדמות.

חריטת אורך

חריטת אורך חיצונית או פנימית, במגוון 
אופציות: חריטה מדורגת, חריטה בהעתקה, 
וכן שימוש בכל שגרות המכונה הרלוונטיות.

סקיצת מעטפת ממודל הסוליד

המשתמש מקבל אוטומטית סקיצת חתך לגופי 
סוליד מורכבים. מאפשר למשתמש לבחור את 
גיאומטריות העיבוד בצורה מהירה, ללא צורך 

.CAD-בכלי ה

ניתוק סופי של החלק

מאפשר ניתוק סופי של החלק מחומר הגלם, 
או גידוע החלק לעומק מסוים. החיתוך 

מתאפשר ע”י שימוש בשגרות הבקרה. במהלך 
החיתוך, אפשר לבצע פאזות או העגלה של 

הפינות, בקצוות החלק.

חריטה ידנית

הגדרה של מסלול הכלי ללא תלות במודל, 
אלא בחירת מסלול הכלי ע”י נקודות או 

עקומות.

Turning
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 iMachining - ״מדהים מאין כמוהו!״

כך אומרים לקוחות, יצרני מכונות CNC ויצרני כלים שהתנסו 
ב-iMachining, פטנט עולמי רשום, של חברת סולידקם. 

 CNC-המהפכני של סולידקם יעצים את רווחיות מכונת ה iMachining-ה
שלך ואת יכולת התחרות שלך.

iMachining לעיבודי 2D ו-3D מקצר משמעותית את זמן התכנות 
ואת זמן הכרסום. כמו כן, כאשר מדובר בשימוש בכלים קטני קוטר, 

ל-iMachining יש יתרון משמעותי וייחודי. iMachining מפחית את כוחות 
החיתוך, מה שמפחית את הויברציות ובכך מונע שחיקה מהירה של הכלים.

רק עם iMachining תוכל למקסם את הביצועים במכונת ה-CNC שלך:

 !חוסך 70% ויותר מזמן הכרסום

 מאריך דרמטית את חיי הכלי

 שיבוב חומרים קשים ללא תחרות

 לחריטה כרסום משולב וכרסום 4 צירים iMachining

 הטכנולוגי הייחודי מחשב אוטומטית את תנאי השיבוב Wizard-ה

 תפוקת תכנות גבוהה ביותר

 CAM-התוצאות המדהימות ביותר בתחום ה

www.youtube.com/
SolidCAMiMachining
www.youtube.com/
SolidCAMiMachining
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Mazak INTEGREX | שבבי מיטל
Okuma Multus & MacTurn

 Okuma | אינבר עיבוד שבבי
Multus

Mazak INTEGREX | אל-אופ

רפאל חטיבת מכשירים
 Mazak INTEGREX

 | IWI
 Haas DS-30SSY, Okuma Multus

Okuma Multus | מכשירי יצור

 Okuma | נווה עיבוד שבבי
Multus

Mazak INTEGREX | מכנודין

 Okuma Multus | אמי מערכות
Okuma LB-300 & LB-15

Okuma Multus | שיבובים

Okuma Multus | טקטיקל ארמס

Okuma Multus | א.נ אמיר

Mazak INTEGREX | אחם תעשיות

 Okuma | אלביט כרמיאל
 MacTurn

BUMATEC | שמשון מכאניקה
 Mori Seiki, Schaublin

 Deckel Maho CTX | א.ניסים
 3000

Deckel Maho DMU 80 | כבירן

Mazak Nexux | HP אינדיגו
Mazak INTEGREX 

Okuma LB-300 | בנטל מנועים

Mori Seiki | א.מ טכנולוגיות

Mori Seiki Nakamura | י.ח אבידן
Tome WT-100

 Okuma OSP | כרמוכרום

Hyundai SIN 840 DC | דגש

Mazak Nexus | שמר מתכת

אופק עבוד שבבי
Deckel Maho Ecoline

 Okuma LB-300 & OSP | אגמק
 U100 Okuma MacTurn, Okuma

LU-15 MY

Okuma Multus | נובמיל

Mazak 100Y Nexus | בקרה גבע

Mori Seiki | ריקור עין חרוד
Schaublin Spinner

אבקו מוצרי מתכת
Okuma MacTurn

Haas ST-20 Y | אי.טי.אס

Mazak 640 TMY | נובה מיטל

מודול חריטה כרסום של סולידקם - המוביל בתחומו כיום בארץ ובעולם! 
חברות מובילות בישראל המשתמשות בתוכנת החריטה כרסום משולב של 

SolidCAM ככלי עבודה יומיומי :

 ויצרני כלים שהתנסו 
, פטנט עולמי רשום, של חברת סולידקם. 

CNC-יעצים את רווחיות מכונת ה

מקצר משמעותית את זמן התכנות 
. כמו כן, כאשר מדובר בשימוש בכלים קטני קוטר, 

iMachining מפחית את כוחות 
החיתוך, מה שמפחית את הויברציות ובכך מונע שחיקה מהירה של הכלים.

 תוכל למקסם את הביצועים במכונת ה-CNC שלך:

 לחריטה כרסום משולב וכרסום 4 צירים

 הטכנולוגי הייחודי מחשב אוטומטית את תנאי השיבוב
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CNC

 מפחית את כוחות 

 שלך:




