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DELMIA V6 

– technologia NC na platformie 
3DEXPERIENCE

Grzegorz Lechowicz, P.P.W. KOLTECH Sp. z o. o.

Globalizacja wymaga odpowiednio zbalansowanej sieci produkcyjnej, łączącej zaawansowane procesy 
przemysłowe z niskimi kosztami wytwarzania. Do zrealizowania tych potrzeb, wymagane jest 
nieszablonowe podejście, pozwalające wyjść poza granice PLM (Product Lifecycle Management). 
Dopiero nowy wymiar projektowania, poprzez doświadczanie rzeczywistości w przestrzeni wirtualnej, 
pozwala na zbudowanie właściwej wartości biznesowej dla konsumentów końcowych.

Jednym z takich rozwiązań jest inno-
wacyjna platforma Dassault Systemes 
– 3DEXPERIENCE, która łączy ludzi za po-
średnictwem dedykowanych portali społecz-
nościowych i grup np. „DELMIA Machining 
User Community”. Konsoliduje doświadcze-
nia dzięki bazom wiedzy oraz technologie  
w postaci specjalistycznych aplikacji inży-
nierskich – CATIA, DELMIA,  SIMULIA, 3DVIA  
i menedżerskich – ENOVIA (rys. 1). DELMIA 
V6, jest swoistym połączeniem pomiędzy 
warsztatami rzeczywistymi i wirtualnymi. 
Moduły technologiczne wprowadzają 
usprawnienia w wytwarzaniu przez wirtu-
alne planowanie, de�niowanie i kontrolowa-
nie procesów produkcyjnych. Umożliwiają 
również wszystkim osobom biorącym udział 
w projekcie, bez względu na poziom ich wie-
dzy, stać się jedną społecznością, którą łączy 
wspólny cel – wydajna produkcja. 

Jedno źródło wiedzy  
dla całego procesu

Wyróżnikiem środowiska 3DEXPERIENCE 
jest fakt, iż wszystkie dane procesu 
produkcyjnego znajdują się na jednej 
platformie. Powoduje to jednorodność 
danych, przez co znika problem importu/
exportu plików pomiędzy kilkoma różny-
mi systemami, a co za tym idzie, naprawy 
modeli po konwersji do formatów stan-
dardowych STEP/IGES. Taka infrastruktura 
pozwala również na pełną asocjatywność 
pomiędzy procesami, produktami, pro-
gramami, maszynami, akcesoriami oraz 
narzędziami, dzięki temu zawsze pracu-
jemy na aktualnych danych. Omawiane 

Rys. 1   

3DEXPERIENCE – jednorodne 

środowisko w całym 

przedsiębiorstwie

Rys. 2 3DEXPERIENCE – jedno źródło wiedzy (wizualizacja wszystkich elementów procesu na stołach obrotowych)
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rozwiązanie oferuje również integrację 
z pakietem biurowym  Microsoft O!ce. 
Dodatkowym udogodnieniem jest tech-
nologia wizualizacji danych na stołach 
obrotowych, gdzie w bardzo intuicyjny 
sposób można wyświetlić wszystkie 
elementy powiązane z procesem, osoby 
odpowiedzialne, wersje  elementów czy 
statusy modyfikacji przedstawione na 
mapach kolorów (rys. 2). W kontekście 
rozwiązań Dassault Systemes, warto 
wspomnieć o nowoczesnych technolo-
giach internetowych takich jak LTE, które 
pozwalają na bardzo szybkie łączenie się 
inżynierów do globalnej bazy danych  
i swobodną pracę z dowolnego miejsca 
na świecie. Całość przekłada się istotnie 
na szybkość tworzenia procesu i wpro-
wadzania zmian.

DELMIA V6 w pigułce
DELMIA V6 bazuje na wspólnym dla apli-
kacji procesowych modelu PPR (Process 
Product Resources) wspierającym cyfro-
we wytwarzanie. Oferuje pełną, zaawan-
sowaną obsługę obróbek tokarskich oraz 
frezarskich z technologią HSM i cykla-
mi  pomiarowymi (rys. 3). Warto również 

wspomnieć, że de�niowanie wszystkich 
operacji obróbczych, tak dla 2 jak i 5 osi, 
jest ujednolicone. Oznacza to, że zawsze 
należy określić te same elementy – strate-
gia obróbki, geometria obrabiana, narzę-
dzia, parametry skrawania i ruchy narzę-
dzia poza materiałem. Pomocne są także 
gra�czne objaśnienia znajdujące się przy 
każdym parametrze w oknie de�niowa-
nia cyklu. Dodatkowo, operacje zostały 
pogrupowane ze względu na zastosowa-
nie – zgrubne, wykańczające, pomocni-
cze. Tego typu intuicyjny interfejs, pozwa-
la na szybkie przystosowanie się do oma-
wianego środowiska przez nowych użyt-
kowników. Dużą rolę odgrywają wydajne 
narzędzia, które dają możliwości takie jak 
automatyczne wykrywanie stref do obrób-
ki lub resztek materiału z przydzielaniem 
odpowiednich operacji czy samoczynna 
konwersja pracy narzędzia z 3 do 5 osi  
w przypadku wykrycia kolizji. Dynamiczny 
obraz symulacji usuwania materiału z kon-
trolą błędów i wyświetlanie pośredniego 
półfabrykatu na każdym etapie obróbki, 
pozwalają na szybką wery�kację tudzież 
ewentualne korekty ścieżki narzędzia.  
DELMIA V6 ma gotową bibliotekę standar-

dowych narzędzi i postprocesorów �rm 
IMS, ICAM, CENIT, a także funkcjonalność 
implementowania dedykowanych post-
procesorów (tworzonych również przez 
�rmę KOLTECH) pod dowolne maszyny.

Kapitalizacja wiedzy 
przedsiębiorstwa

Kolejne atuty jednej bazy danych to bez-
pieczeństwo oraz współdzielenie kno-
w-how. Wszystkie elementy procesu są 
obiektami w bazie danych, przez co bar-
dzo łatwo można je wyszukać i zastoso-
wać przy generowaniu innego programu.  
Ponadto jednorodne środowisko gwa-
rantuje zapewnienie zgodności ze stan-
dardami korporacyjnymi. Dedykowane 
narzędzia umożliwiają tworzenie proce-
sów standardowych, baz reguł, katalo-
gów narzędzi lub elementów standardo-
wych (rys. 4). Dzięki temu nowo zatrud-
nieni konstruktorzy/technolodzy/progra-
miści mogą korzystać z wiedzy zapisanej  
w bazie danych przez bardziej doświad-
czonych kolegów (rys. 5). Przykładowo za-
stosowanie procesu standardowego ogra-
nicza działania inżyniera jedynie do wska-
zania geometrii obrabianej/dodatkowej 

Rys. 3 Różne rodzaje obróbki w DELMIA V6

Rys. 5 Implementowanie procesu standardowego do nowego detaluRys. 4 Tworzenie procesu standardowego
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(kontury, płaszczyzny). Komplet operacji 
obróbczych jak również pomocniczych, 
wraz z odpowiednimi strategiami i pa-
rametrami skrawania zostanie automa-
tycznie dostosowany do nowego detalu. 
Następnie, wystarczy jedynie przeliczyć 
ścieżkę narzędzia żeby wygenerować kod 
NC. Istotne jest, że dane procesowe mogą 
być dostępne bez instalowania aplikacji 
CAx co znajduje zastosowanie w przypad-
ku kadry menedżerskiej. 

Programowanie w kontekście 
kinematyki maszyny 
wirtualnej

DELMIA V6 pozwala na budowanie wir-
tualnych maszyn NC z całą kinematy-
ką. Dzięki integracji ze sterownikami, 
 programowanie, optymalizacja oraz 
walidacja procesu wykonywane są  
w wirtualnym środowisku. Oprócz toka-
rek, frezarek i tokarko-frezarek, mamy 
sposobność tworzenia złożonych ob-
rabiarek wielozadaniowych. Nowe śro-
dowisko Dassault Systemes wprowadza 
opcję programowania w kontekście ki-
nematyki maszyny wirtualnej. Umożliwia 
to sprawdzenie osiągalności detalu przez 
narzędzie w dowolnym punkcie, jesz-
cze przed rozpoczęciem programowania 
(rys. 6). Symulacja obróbki wraz z wery-
fikacją realizowana jest w oparciu o wy-
generowaną ścieżkę narzędzia bądź kod 
ISO (rys. 7). Dzięki temu, dostępne jest 
wyświetlenie kodu i analizowanie go li-
nia po linii, co wywołuje odpowiednie ru-
chy na maszynie wirtualnej. Rozbudowa-
na kontrola kolizji pozwala na listowanie 
zdarzeń, a następnie szybką korektę. Wy-
starczy jedno kliknięcie w wykryty błąd  
i użytkownik zostaje automatycznie prze-
niesiony do okna definiowania opera-
cji, która go powoduje. Oprogramowa-
nie oferuje także dynamiczne wyświe-
tlanie obłożenia poszczególnych osi ma-
szyny, co daje szansę obserwacji miejsc,  
w których zbliżamy się do limitów zakre-
sów kinematycznych. Dodatkowo wyso-
ki poziom automatyzacji i standaryzacji 
redukuje czas programowania i podno-
si jakość produktu.
 

Od szczegółu do ogółu…
Przedstawione w artykule informacje na 
temat platformy 3DEXPERIENCE odnoszą 
się jedynie do szczegółu jakim jest techno-

logia. Środowisko Dassault Systemes ofe-
ruje również ogół kompleksowych rozwią-
zań w zakresie projektowania. Znajdzie-
my tutaj moduły przeznaczone do mo-
delowania bryłowego, poprzez zaawan-
sowane generowanie powierzchni para-
metrycznych oraz stylistycznych, aż do 
modeli hybrydowych. Proces tworzenia 
wspierają narzędzia do szczegółowej ana-
lizy powierzchni tudzież ich naprawy. In-
żynierowie mogą również korzystać ze 
specjalistycznych modułów do opraco-
wywania form, wiązek elektrycznych, sys-

temów rurowych czy elementów kompo-
zytowych. Wery�kację projektu na każdym 
etapie, wspomagają zaawansowane ana-
lizy wytrzymałościowe metodą elemen-
tów skończonych oraz analizy przestrzeni  
i ergonomii. Całości dopełniają zintegro-
wane aplikacje do zarządzania danymi 
i przepływem  informacji. Wszystko to daje 
 olbrzymie możliwości w zakresie projekto-
wania współbieżnego, a co za tym idzie, 
lepszą komunikację i wyższą wydajność 
pracy w przedsiębiorstwie. 

Rys. 6 Sprawdzanie osiągalności detalu przez narzędzie

Rys. 7 Symulacja obróbki z kodu ISO na maszynie wirtualnej


