
Modułowy program CAD/CAM/CAE do parametrycznego
projektowania form wtryskowych i tłoczników oraz
programowania ich obróbki.

Frezowanie CNC,
Wycinanie drutowe

VISI FREZOWANIE

Frezowanie 2.5D
VISI Frezowanie oferuje praktyczne, intuicyjne i łatwe
w obsłudze strategie do programowania 2.5D włączając 
obróbkę indeksowaną na maszynach 4- i 5-osiowych. Rozpo-
znawanie geometrii modelu pozwala na automatyczne wykry-
cie otworów, gwintów, kieszeni oraz profili wykorzystywanych 
do tworzenia ścieżek frezowania i cykli wiercenia.

Główne cechy 
•  zarządzanie przeszkodami,
•  pełna symulacja kinematyczna CNC z usuwaniem 
     materiału,
•  wielostronna obróbka z automatyczną zmianą 
     kierunku skrawania,
•  raporty obróbki w postaci HTML i XLS.

Rozpoznawanie otworów, kieszeni i profili
Algorytm rozpoznawania geometrii modelu automatycznie 
wykrywa:
•  otwory: wiercone, powiercane, pogłębiane, itp.,
•  kieszenie: otwarte, prostokątne, okrągłe,
     nieregularne i zaokrąglone,

•  kontury: prostokątne, okrągłe, nieregularne
     i zaokrąglone,
•  kształty złożone: kieszenie stopniowe
     z pochyleniami i zaokrągleniami.

Wiercenie
•  rozpoznanie otworów ze wszystkich kierunków 
    dla automatycznej obróbki indeksowanej,
•  wykorzystanie gotowych cykli obrabiarek CNC,
•  możliwość tworzenia cykli zdefiniowanych przez 
     użytkownika,
•  wiercenie głębokich otworów z uwzględnieniem
    zredukowanego posuwu w miejscach krzyżowania 
     się otworów,
•  wsparcie dla gotowych cykli CNC.

Frezowanie
•  frezowanie z kompensacją promienia,
•  frezowanie 2.5D na złożonych kształtach
     zdefiniowanych  przez obrót, wyciągnięcie i po  konturze,
•  frezowanie kieszeni na różnych poziomach,
•  automatyczne wykrywanie resztek materiału,
•  frezow anie ścian po spirali lub metodą zygzak.
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VISI Compass Technology
•  odczytywanie własności otworów bezpośrednio
     z bibliotek elementów katalogowych Mould i Progress,
•  automatyczne tworzenie programów obróbkowych dla 
     cykli  wiercenia oraz operacji frezowania kieszeni
     i konturów,
•  odczytywanie wartości średnic, głębokości i parametrów
     wiercenia bezpośrednio z geometrii modelu eliminuje
     możliwość popełniania błędów,
•  optymalizacja przejść zapewnia najkrótszą odległość 
     między cyklami, redukując czas operacji i maksymalizując 
     produktywność.

Podstawowe strategi3 3D

Zaawansowane strategie 3D
•  frezowanie zgrubne adaptacyjne, trochoidalne,
•  frezowanie głębokich gniazd,
•  frezowanie żeber – połączona obróbka zgrubna
     i wykańczająca na tym samym poziomie Z dla 
     cienkościennych żeber,
•  frezowanie wykańczające obszarów płytkich i stromych,
•  frezowanie wykańczające o stałej szerokości skrawania 
     3D,
•  frezowanie wykańczające resztkowe – tworzone na 
     podstawie modelu resztkowego lub średnicy narzędzia 
     odniesienia,
•  frezowanie wykańczające spiralne / promieniowe,
•  frezowanie po krzywej 3D,
•  frezowanie powierzchni, użyteczne do obróbki promieni 
     zaokrągleń, podcięć lub wybierania małych obszarów bez   
     konieczności obróbki całego modelu.

Konwersja obróbki 3D do 5D
Wszystkie 3-osiowe ścieżki narzędzia mogą zostać przekon-
wertowane do operacji 5-osiowych. Konwersja na  5 osi 
automatycznie wykrywa kolizję i odchyla narzędzie od modelu 
tylko wtedy kiedy jest to konieczne. Daje to możliwość  zasto-
sowania krótszego, bardziej sztywnego narzędzia, wyższych 
wartości posuwów, a co za tym idzie otrzymania dokładniej-
szej powierzchni. 

Obróbka 5-osiowa symultaniczna
Moduł ten jest używany do obróbki złożonych detali z głębo-
kimi gniazdami, wysokimi i stromymi ścianami, podcięciami 
oraz małymi promieniami. 

Podstawowe strategie
•  zgrubna i wykańczająca,
•  w stałym Z,
•  wierszowanie,
•  przejścia pomiędzy dwoma krzywymi prowadzącymi,
•  dla turbin i łopatek 5-osiowe przycinanie,
•  pełna edycja ścieżek narzędzia,
•  rzywa synchronizacyjna do kontroli przemieszczania się 
   narzędzia,
•  pełna kontrola podcięć.

Frezowanie 3D
VISI Frezowanie 3D jest modułem przeznaczonym do obróbki 
złożonych modeli bryłowych, powierzchniowych oraz siatko-
wych (STL). 

•  frezowanie zgrubne,
•  frezowanie zgrubne,
     resztkowe,
•  wierszowanie,
•  frezowanie wykańczające 
    w stałym Z,
•  frezowanie wykańczające 
     resztkowe,

•  frezowanie wykańczające  
     spiralne,
•  frezowanie wykańczające 
     resztkowe (bazujące na  
     narzędziu odniesienia).

Podstawowe strategie 3D

VISI Compass Technology
•  odczytywanie własności otworów bezpośrednio
     z bibliotek elementów katalogowych Mould i Progress,
•  automatyczne tworzenie programów obróbkowych dla 
     cykli  wiercenia oraz operacji frezowania kieszeni
     i konturów,
•  odczytywanie wartości średnic, głębokości i parametrów
     wiercenia bezpośrednio z geometrii modelu eliminuje
     możliwość popełniania błędów,
•  optymalizacja przejść zapewnia najkrótszą odległość 
     między cyklami, redukując czas operacji i maksymalizując 
     produktywność.

Frezowanie 3D
VISI Frezowanie 3D jest modułem przeznaczonym do obróbki 
złożonych modeli bryłowych, powierzchniowych oraz siatko-
wych (STL). Użytkownik ma do wyboru szereg  strategii obrób-
kowych w celu utworzenia wydajnego kodu NC. 

Główne cechy
•  możliwość ograniczania ścieżek poprzez wskazanie 
     odchylenia kątowego, współrzędnych, profili, powierzchni 
     kontrolnych,
•  dynamiczna aktualizacja przygotówki
•  pełna kontrola kolizji narzędzia i uchwytu

•  zoptymalizowane ruchy szybkie narzędzia
•  krótkie czasy obliczeniowe ścieżek narzędzia ze wsparciem 
    wielowątkowości procesora
•  pełna symulacja kinematyczna z usuwaniem materiału
•  konfigurowalne postprocesory
•  szablony ścieżek narzędzi dla detali o zbliżonej geometrii
•  wygładzony rozkład punktów

•  frezowanie zgrubne,
•  frezowanie zgrubne,
     resztkowe,
•  wierszowanie,
•  frezowanie wykańczające 
    w stałym Z,
•  frezowanie wykańczające 
     resztkowe,
•  frezowanie

     wykańczające 
     spiralne
•  frezowanie
     wykańczające 
     resztkowe (bazujące
     na  narzędziu
     odniesienia).

Dzięki szerokiemu zakresowi formatów 
plików VISI wyróżnia się na tle innych 
systemów CAD / CAM / CAE brakiem 
konieczności zamiany geometrii pliku 
CAD do CAM, wymaganej w tradycyj-
nych systemach.



2- i 4-osiowe wycinanie drutowe
VISI wykorzystuje rozpowszechniony system PEPS-Wire 
EDM, opracowany specjalnie do wykonywania detali form 
wtryskowych, tłoczników, wytłaczarek i narzędzi do wytła-
czania. W pełni funkcjonalny System VISI PEPS-Wire posia-
da funkcje automatycznego rozpoznawania profili przezna-
czonych do cięcia drutowego w tym geometrię pochyloną, 
stożkową oraz kontury 4-osiowe bezpośrednio z modelu.

Intuicyjny interfejs użytkownika
W menu zakładkowym użytkownik w jasny i prosty sposób 
może zdefiniować następujące parametry: kierunek cięcia, 
odsunięcie ścieżki, sposób wejścia i wyjścia, długość mostka 
(mostków), parametry technologiczne, itp. Każdemu 
parametrowi towarzyszy rysunek objaśniający jaki ma on 
wpływ na ścieżkę.

VISI PEPS-WIRE

•     otwory okrągłe,
•     kieszenie ze stałym i zmiennym kątem,
•     kieszenie o zmiennej wysokości,
•     kieszenie 4-osiowe.

Edycja własności technologicznych profili
VISI posiada graficzne funkcje pozwalające na łatwe edyto-
wanie zaawansowanych profili 4-osiowych lub o zmiennym 
pochyleniu. Punkty węzłowe lub „linie synchronizacji“ mogą 
być łatwo dodawane do profili 4-osiowych, a ich widok jest 
dynamicznie aktualizowany. Przydatne jest to szczególnie 
przy projektowaniu ustników do wyciskania profili. Profile o 
zmiennym pochyleniu można edytować graficznie, przecią-
gając kąt na określonej ścianie profilu przy pomocy interak-
tywnych suwaków graficznych dostępnych w VISI. Dzięki 
tym możliwościom VISI PEPS-Wire usprawnia codzienną 
pracę, zmniejszając możliwość popełnienia błędów i elimi-
nując konieczność testowania programów na obrabiarce
w trybie „dry run“.

Strategie wycinania 2- i 4-osiowegoPFormaty plików
System może automatycznie wczytać pliki:

•  STEP,
•  IGES,
•  VDA-FS,
•  Parasolid®,

•  DWG, DXF,
•  STL,
•  SolidWorks,
•  JT Open

•  SAT,
•  SolidEdge,
•  Inventor.

Zaawansowane strategie 3D
•  frezowanie zgrubne adaptacyjne, trochoidalne,
•  frezowanie głębokich gniazd,
•  frezowanie żeber – połączona obróbka zgrubna
     i wykańczająca na tym samym poziomie Z dla 
     cienkościennych żeber,
•  frezowanie wykańczające obszarów płytkich i stromych,
•  frezowanie wykańczające o stałej szerokości skrawania 
     3D,
•  frezowanie wykańczające resztkowe – tworzone na 
     podstawie modelu resztkowego lub średnicy narzędzia 
     odniesienia,
•  frezowanie wykańczające spiralne / promieniowe,
•  frezowanie po krzywej 3D,
•  frezowanie powierzchni, użyteczne do obróbki promieni 
     zaokrągleń, podcięć lub wybierania małych obszarów bez   
     konieczności obróbki całego modelu.

Konwersja obróbki 3D do 5D
Wszystkie 3-osiowe ścieżki narzędzia mogą zostać przekon-
wertowane do operacji 5-osiowych. Konwersja na  5 osi 
automatycznie wykrywa kolizję i odchyla narzędzie od modelu 
tylko wtedy kiedy jest to konieczne. Daje to możliwość  zasto-
sowania krótszego, bardziej sztywnego narzędzia, wyższych 
wartości posuwów, a co za tym idzie otrzymania dokładniej-
szej powierzchni. 

Automatyczne rozpoznawanie otworów
i konturów
VISI PEPS-Wire daje możliwość automatycznego rozpoznania 
kształtów możliwych do wykonania metodą wycinania
drutowego. Rozpoznawane są:

•   2-osiowe wycinanie po 
      profilu,
•  2 -osiowe wycinanie ze 
      stałym lub zmiennym kątem 
      nachylenia,

•  2-osiowe wycinanie
     bezodpadowe,
•  4-osiowe wycinanie po 
      profilu

Główne cechy
•  ręczne lub automatyczne ustalanie otworów startowych,
•  automatyczna kontrola ucinania i nawlekania drutu,
•  różne strategie wejść i wyjść,
•  możliwość definiowania wielu mostków,
•  automatyczne lub ręczne sortowanie wycinania,
•  cięcie w wielu przejściach,
•  odwracanie kierunku cięcia,
•  strategie cięcia, np. cięcie stempli bez nadzoru, cięcie
     z nadzorem.

Symulacja kinematyczna wycinania drutowego
Pełna symulacja kinematyczna ścieżki uwzględnia geome-
trię przygotówki, wycinanego detalu oraz elementy mocują-
ce. Podczas symulacji, oprogramowanie sprawdza kolizję 
jednocześnie podświetlając zagrożone obszary oraz 
wyświetlając ostrzeżenie. Gdy materiał zostaje odłączony, 
symulator „doradza“ użytkownikowi kierunek usuwania 
materiału i graficznie usuwa wyciętą część, symulując 
rzeczywiste cięcie na obrabiarce. Symulator sprawdza 
również czy wycięty element może być swobodnie wyjęty
z materiału wyjściowego. Możliwe jest również porównanie 
wyciętego detalu do detalu docelowego, umożliwiając 
jednocześnie wykrycie pozostałego naddatku lub wcięć. 

Postprocesory & Technologia
VISI PEPS-Wire obsługuje szeroki zakres obrabiarek 
WEDM m.in.: Agie, Charmilles, Fanuc, GF Machining 
Solutions, Makino, Mitsubishi, Ona, Seibu i Sodick. 
Uwzględnione są również technologie dotyczące offsetów i 
nastaw generatorów dla wybranych obrabiarek (np. plik 
JOB/Script dla AGIE, CMD dla Charmilles‘a i plik .mjb dla 
AgieCharmilles Cutx00). Uproszczony interfejs postproce-
sora pozwala na podstawową zmianę konfiguracji maszyny 
w celu dopasowania niektórych ustawień. 
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