
System zarządzania kolumną obrotową
Kolumny obrotowe pozwalają na bardzo wydajną obróbkę wielu części, wydłużając znacznie 
czas pracy centrum obróbkowego bez interwencji operatora. System zarządzania kolumną 
obrotową GibbsCAM TMS (Tombstone Management System) usprawnia rozmieszczanie 
wielu części tak, aby obrabiarka usuwała więcej materiału, skracając całkowity czas potrzebny 
do zdefiniowania bezbłędnych procesów obróbkowych.

Czy bardziej wydajne jest trzymanie narzędzia we wrzecionie i obrót wokół kolumny, czy też 
wykonanie wszystkich operacji po jednej stronie przed obróceniem na następną? System Gi-
bbsCAM TMS pozwala na łatwe wypróbowanie różnych strategii w celu znalezienia strategii 
optymalnej dla dowolnej grupy części.

Obróbka na kolumnie obrotowej, idealna dla produkcji odchudzonej (Lean Manufacturing) 
lub dla warsztatów, które chcą odchudzić produkcję, pozwala zautomatyzować zarządzanie 
częściami. Najprostszą strategią jest rozmieszczenie tej samej części w szyku i po bokach ko-
lumny, a następnie sukcesywna ich obróbka po prostu poprzez powtórzenie programu CNC. 
Przy każdym obrocie kolumny do obróbki przygotowywana jest nowa grupa części.

Kolumny mogą zostać zapełnione częściami oraz ich uchwytami przez zaledwie kilka kliknięć 
myszą. GibbsCAM TMS oferuje wiele opcji dla automatycznego rozmieszczania części na 
kolumnie obrotowej, z możliwością tworzenia na każdej ze stron konfiguracji dowolnych lub 
powielania tej samej konfiguracji.

Dla części, które wymagają różnych operacji, z użyciem różnych narzędzi, można zdefiniować 
bardziej złożoną strategię, która optymalizuje zmiany narzędzia oraz minimalizuje obroty 
kolumny. Na każdej ze stron kolumny, na różnych poziomach Z można zaprogramować różne 
powierzchnie tej samej części lub różne typy części. GibbsACM TMS radzi sobie z konfigura-
cjami od najprostszych do najbardziej złożonych.

Istnieje możliwość zmiany sekwencji operacji dla każdej ze stron kolumny poprzez dodawanie 
lub usuwanie operacji, celem dostosowania pewnych wyjątków. Przykładowo, możliwe jest 
wybiórcze wyłączanie elementów na powierzchniach części skierowanych do innych detali, 
do których nie ma dostępu wrzeciono. Operacje dla tych elementów mogą zostać wykonane 
w innej konfiguracji. Oddzielne wartości prześwitu kontrolują bezpieczne odsunięcie narzę-
dzia przy przechodzeniu pomiędzy częściami po jednej stronie kolumny oraz bezpieczne 
odsunięcie przy obracaniu kolumny.

Dzięki współpracy GibbsCAM TMS z modułem GibbsCAM Symulacja Obróbki, możliwe jest 
dynamiczne renderowanie całej skonfigurowanej kolumny, części, mocowań oraz komponen-
tów obrabiarki i podgląd wszystkich ruchów międzyoperacyjnych i śródoperacyjnych. W spo-
sób szybki i łatwy mogą zostać porównane i skonfigurowane różne strategie oraz czasy cykli.

Po sprawdzeniu różnych scenariuszy i osiągnięciu satysfakcji z pracy narzędzia, zmian na-
rzędzia, sekwencji operacji i obrotów kolumny, GibbsCAM TSM generuje kompletny zestaw 
przetworzonych G-Kodów dla całej kolumny części. GibbsCAM TMS oferuje wsparcie dla 
położeń z przetworzonego kodu podprogramów, zaprogramowanych cykli i obrotu B.
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Pojedynczy interfejs
Interfejs TMS posiada wszystkie opcje potrzebne 
do obróbki kolumny zapełnionej częściami - 
niezależnie od tego, czy są to takie same części 
ułożone w szyk, różne powierzchnie tej samej 
części, czy całkowicie różne części.

Elastyczny układ części
Definicja kolumny obrotowej, rozmieszczonych 
na niej części oraz sposobu przejścia narzędzia 
pomiędzy częściami.

 ■ Konfiguracja standardowego układu części 
i zastosowanie tego samego układu na każdej 
ze stron kolumny obrotowej.

 ■ Konfiguracja układu użytkownika dla wspar-
cia kilku typów części oraz parametrów, które 
mogą różnić się dla różnych stron kolumny.

Układ półproduktu / mocowania
Możliwość tworzenia jednego półproduktu lub 
mocowania i łatwe powielanie elementów na 
kolumnie w celu wykonania symulacji obróbki.

Optymalizacja zmian narzędzia;
Minimalizacja obrotów
Grupowanie podobnych operacji, które wykona-
ne mogą być razem, aby zminimalizować zmiany 
narzędzia i obroty kolumny.

 ■ Grupowanie operacji obróbkowych według 
narzędzia, aby obrobić kolejno wszystkie ele-
menty na sąsiednich stronach kolumny przy 
użyciu tego samego narzędzia.

 ■ Grupowanie operacji według narzędzia i ukła-
du współrzędnych, aby wykonać wszystkie 
operacje z użyciem tego samego narzędzia.

 ■ Ponieważ niektóre narzędzia mogą być użyte do 
wielu operacji, użytkownik ma możliwość jed-
noczesnego wykonania przy pomocy jednego 
narzędzia tylko jednej operacji w jednej grupie.

Bezpieczne odsunięcie
Eliminacja kolizji przez definicję bezpiecznych 
odsunięć narzędzia dla przechodzenia pomiędzy 
częściami po jednej stronie kolumny oraz bez-
piecznych odsunięć dla obrotu kolumny.

Kontrola wizualna
Moduł symulacji obróbki pozwala na wizualne 
sprawdzenie kompletnej konfiguracji - kolumny 
obrotowej, mocowań oraz wszystkich detali, 
a  także kluczowych komponentów obrabiarki, 
takich jak stół obrotowy, płyty podstawowe, ko-
lumny maszyny itd. Widoczne problemy mogą 
zostać poprawione w prosty sposób przez powrót 
do interfejsu TMS i zmianę danych wejściowych. 
Podczas symulacji śledzone są także położenia X, 
Y, Z względem wartości granicznych przesuwu 
maszyny, dla uniknięcia wyjścia narzędzia poza 
obszar roboczy maszyny.

Bezbłędny kod
Przygotowanie programu dla całej kolumny 
części, z uwzględnieniem wszystkich obrotów 
kolumny oraz odsunięć narzędzia. Możliwość 
konfiguracji obsługi położeń z przetworzonego 
kodu podprogramów, zaprogramowanych cykli 
i obrotów B.

GibbsCAM TMS jest opcjonalnym modułem, który wymaga modułów Bryły 2.5 lub SolidSurfacer 
oraz dostosowanego do potrzeb procesora do wygenerowania odpowiedniego kodu G. Pomimo, iż 
nie jest to konieczne, szczególnie zalecane jest użycie modułu Symulacja Obróbki, pozwalającego na 
wizualizację operacji TMS. Obrazy na pierwszej stronie zostały wygenerowane przez moduł Symula-
cja Obróbki.


