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Melhorias em Desempenho & Colisão
O VERICUT 9.2 traz aumentos significativos de 
velocidade e precisão aprimorada para verificação 
de colisão e desempenho geral. Os usuários gan-
haram aumentos de velocidade substancial na 
verificação de colisão em cavidades concavas de 
alta profundidade, operações de torneamento 
(especialmente os trabalhos em diâmetros interno 
em peças grandes), verificação de colisão entre 
modelos altamente detalhados, como aqueles com 
alto número de triangulação. Simule a remoção de 
material em resoluções de corte apertadas até 
30% mais rápido. Melhorias em Ferramentas de corte e Suportes

VERICUT 9.2 apresenta uma nova maneira de definir 
as ferramentas de corte: Fresas esféricas, cônicas e a 
nova fresa para roscar. Ferramentas de furação definida 
por perfil ou modelos CAD, podem agora especificar o 
tipo de corte que eles representam (Broca, Alargador, 
Rosca, etc...), permitindo que o VERICUT verifique se 
há erros de usinagem de acordo com as capacidades e 
limitações das ferramentas.

Nova Interface 3DLive
Simplifique o processo de construção da sua máquina 
virtual no VERICUT e crie configurações mais realistas 
em questão de segundos, importando dados do 
3DLive. Importe arquivos no formato GDML, contendo 
geometria 3D, incluindo cores para máquinas CNC, 
componentes de fixação e porta ferramentas - junto 
com informações das cinemáticas, limites de desloca-
mento dos eixos, taxas de avanço mín. / Máx. para os 
eixos e posição inicial da máquina.

Aprimoramentos para os relatórios de ferramentas
Crie com agilidade os relatórios, com informações 
detalhadas da ferramenta de corte utilizando:

Dimensionamento automático para ferramentas de 
fresamento e furação, incluindo valores para corte 
paramétrico, comprimento do canal, altura geral, 
comprimento fora do suporte e medição de distância.
Novo recurso de secção no Gerenciador de Ferra-
mentas – Seccionar os Suportes ou a montagem 
inteira da ferramenta para garantir que a área de 
corte e os adaptadores se encaixem corretamente 
dentro do suporte. 
Novas imagens de dimensionamento das ferra-
mentas estão disponíveis nos relatórios.
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Mais opções para otimizar
Otimize seus programas definindo a espessura do 
cavaco alvo e qualquer combinação de limites de força, 
incluindo:
   • Força Máxima
   • Potência Máxima 
   • Deflexão máxima da ferramenta (* novo no VERICUT 9.2)
OptiPath tem um novo modo "Aprender" que permite 
aos usuários escolher o modo agressivo de aprender, 
com os resultados de cortes atuais. "Aprenda com os 
resultados" nos Gráficos, você pode enviar configu-
rações de otimização Force ou OptiPath, ou alterar as 
estratégias de otimização para os cortadores corre-
spondentes. Agora o Force também pode controlar a 
velocidade do fuso (Spindle).

Melhorias no Force para torneamento
Prolongue a vida útil de seus insertos de tornea-
mento com as novas configurações de ‘Ajustar 
Corte Interrompido no Torneamento’, onde reduz 
os avanços nos movimentos através de canais ou 
obstruções nas peças torneadas.

Novos gráficos acopláveis e Janelas de uso das ferramentas
A melhoria na janela de gráficos combina os gráficos de 
informações e os gráficos de força em uma nova janela 
de gráficos mais abrangente e configurável. Selecione 
qualquer combinação nas condições de corte e 
condições de força, para visualizar no gráfico, exibir os 
limites de corte e comparar valores otimizados em 
relação aos originais. Uma nova janela de uso das ferra-
mentas, oferece uma visão conveniente dos tempos de 
execução das ferramentas e dos programas, assim como 
uma economia de otimização. Encaixe qualquer uma das 
janelas em sua área de trabalho do VERICUT, para ver as 
informações em tempo real durante as simulações.
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Melhorias no relatório
   • Relatórios detalhados para ferramentas definidas em       
     Estações de Múltiplas Ferramentas
   • Formatação de tabela aprimorada, incluindo fontes de     
     texto definidas pelo usuário, cores de cabeçalho e células
   • Medição de inspeção editável e valor(es) de tolerância
   • Escolha de "instrumento" e coluna na tabela de inspeção


