
Przedstawienie
GibbsCAM® jest komputerowym systemem programowania dla obrabiarek CNC, który jest 
prosty w użytkowaniu, ale jednocześnie niezwykle potężny. Podstawowa funkcjonalność sys-
temu może zostać bez trudu rozszerzona poprzez dodanie opcjonalnych modułów. Intuicyjny 
interfejs graficzny użytkownika pozwala na łatwy dostęp do geometrii, narzędzi, ścieżki na-
rzędzia, a także funkcji weryfikacji i przetwarzania końcowego. Elastyczne metody programo-
wania pozwalają użytkownikom na szybkie tworzenie zoptymalizowanych programów CNC. 
Sprawdzone procesy obróbkowe mogą zostać zachowane i ponownie wykorzystane w przy-
szłości, pozwalając na produkcję opartą na wiedzy (KBM - Knowledge Based Manufacturing). 
Opcje modelowania spełniają wymagania produkcyjne dla tworzenia i modyfikacji szkieletów, 
powierzchni oraz brył. Zintegrowana opcja renderowania detalu umożliwia dynamiczną sy-
mulację, pokazując proces obróbkowy i  wszelkie kolizje. Pełna integralność 
geometrii, procesów obróbkowych i ścieżki narzędzia pozwala na dokonanie 
szybkich zmian i automatyczną aktualizację. Oprogramowanie GibbsCAM jest 
kompatybilne z systemami Windows® 8, Windows 7 oraz posiada certyfikat dla 
Windows Vista.

Frezowanie
Łatwe kształtowanie, wiercenie, gwintowanie, 
rozwiercanie, obróbka kieszeni, obróbka kieszeni 
z nieograniczoną liczbą wysp i wiele więcej. Ob-
róbka tylko materiału pozostałego po poprzednich 
operacjach. Wykonywanie skomplikowanych ope-
racji, jak np. obróbka 2.5D powierzchni skośnych 
i stożków. Obróbka na kolumnie obrotowej skraca 
czas programowania przy tworzeniu programów 
dla wielu części, minimalizując ilość błędów.

Toczenie oraz Frezowanie/Toczenie
Tworzenie szybszych, krótszych i bardziej wydaj-
nych programów. Tryb „tylko materiał” do śledze-
nia resztek materiału po każdej operacji; kolejne 
operacje obrabiają tylko materiał resztkowy. Użycie 
dostosowanej do użytkownika definicji materiału 
obrabianego upraszcza obróbkę odlewów, odkuwek, 
rur i wcześniej obrobionych części. Obsługa funkcji 
frezowania/toczenia, obejmującej programowanie 
osi C przy połączeniu z modułem Frezowanie.

Obróbka powierzchni i brył
Technologia modelowania brył z opcjami wspiera-
jącymi interakcję oraz bezpośrednią obróbkę 2.5D 
ze złożonych modeli bryłowych 3D. Zintegrowane 
funkcje modelowania brył i powierzchni pozwalają 
na stworzenie modeli zarówno części jak i narzę-
dzia. Zaimportowane powierzchnie mogą zostać 
naprawione przy użyciu narzędzi do naprawy 
geometrii i powierzchni, a następnie automatycz-
nie nałożone na modele bryłowe. Funkcja interak-

tywnego rozpoznawania kształtu (IFR) pozwala 
na szybką identyfikację kształtów możliwych do 
obróbki, a technologia automatycznego rozpozna-
wania kształtu (AFR) optymalizuje programowa-
nie otworów w skomplikowanych częściach.

Pełna obróbka 3-osiowa 
z obróbką wysokoobrotową
Rozszerzone funkcje frezowania do tworzenia 
i  obróbki części wielo-powierzchniowych, modeli 
bryłowych i plików STL. Obsługa szerokiego zakresu 
części obrabianych 3-osiowo, w tym części pryzma-
tycznych, zagłębień form, rdzeni, elektrod, płyt pod-
stawowych i matryc. Zastosowanie wielu obróbek 
dla wielu powierzchni w pojedynczym kroku z au-
tomatycznym uniknięciem uchwytu specjalnego. 
Opcja obróbki wgłębnej wykorzystuje jednocześnie 
geometrię i  bryły, maksymalizując wydajność usu-
wania materiału. Tworzenie wolnych od wyżłobień, 
3-osiowych ścieżek narzędzi w oparciu o geometrię 
części z  funkcjami kształtowania, obróbki kieszeni, 
wierszowania oraz obróbki części wspólnej. Z Gi-
bbsCAM w pełni zintegrowana jest wysokowydajna 
ścieżka narzędziowa VoluMill, umożliwiając osiąga-
nie największej szybkości i wydajności.

Obróbka symultaniczna 5-osiowa
Z pełną kontrolą osi, krawędzi oraz końcówki narzę-
dzia, dla narzędzi o standardowych kształtach, można 
z łatwością sprostać najbardziej wymagającym zada-
niom, maksymalizując usuwanie materiału i  opty-
malizując wykończenie powierzchni. Bezpieczne 
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programowanie z kontrolą kolizji z trzpieniem, koń-
cówką i uchwytem narzędzia dla frezów kulowych, 
płaskich, walcowo-czołowych czy stożkowych. Mak-
symalne wykorzystanie funkcjonalności maszyny 
przy obróbce komponentów odlewanych, obróbce 
wielu powierzchni swobodnych, blokada jednej lub 
dwóch osi i przełączanie między sztywnym pozy-
cjonowaniem 5-osiowym i obróbką symultaniczną 
5-osiową powierzchni. W połączeniu z GibbsCAM 
MTM, minimalizacja ruchów związanych z przesu-
nięciem i manipulacją detalem, najwyższy poziom 
dokładności potrzebny do obróbki wielozadaniowej 
symultanicznej w 5-osiach, dla obrabiarek wielogło-
wicowych. Do obróbki specjalistycznej, uproszczona 
obróbka części z użyciem opcji 5-Axis Multiblade 
do obróbki zgrubnej i wykańczającej łopat, piast 
i tarcz wzmacniających z wykorzystaniem odsunięć 
i dostępnej gamy szablonów ścieżki narzędzia. Opty-
malizacja charakterystyk przepływu powietrza przez  
komory i porty z użyciem opcji 5-Axis Porting.

Obróbka wielozadaniowa (MTM)
Tworzenie zoptymalizowanych programów dla 
obrabiarek wielozadaniowych z wieloma głowicami, 
zespołami narzędzi i wrzecionami. Graficzna defi-
nicja zależności i łatwa synchronizacja operacji dla 
wielu grup narzędzi. Programowanie wrzecion roz-
łączanych, przesunięć części, chwytaków części oraz 
konika, a także innych operacji dla wyposażenia do-
datkowego. Wsparcie również dla obrabiarek typu 
Swiss. Sprawdzane fabrycznie post-procesory MTM 
zapewniające poprawność danych wyjściowych.

Symulacja obróbki
Eliminacja kosztownych błędów przez kontrolę 
złożonych ruchów obrabiarki pod kątem kolizji 
oprzyrządowania z uchwytami, częściami obra-
biarki lub detalem przed uruchomieniem progra-
mu w warsztacie.

Cięcie drutem (EDM)
Programowanie obrabiarek elektroerozyjnych 
2-osiowych i 4-osiowych. Poznawanie alternatyw-

nych strategii obróbkowych poprzez interaktywną 
definicję obróbki zgrubnej, wykańczającej oraz usu-
wania mostków. Pełno kolorowa animacja ścieżki 
drutu dla wizualizacji i optymalizacji obróbki.

Współpraca z systemami CAD/CAM
Wczytywanie danych z popularnych systemów 
CAD z użyciem szerokiej gamy opcji. Aktualnie 
obsługiwane są formaty ACIS, CATIA (V4 i V5), 
DXF, IGES, Parasolid (x_t, xmt, i binarne), Solid 
Edge, VDA-FS, PTC® CREO Parametric (dawniej 
Pro/ENGINEER), Step AP203/AP214, Rhino-
ceros, KeyCreator, Autodesk DWG, Autodesk 
Inventor, STL, SolidWorks, oraz Siemens NX. 
Programowanie modeli przesłanych z CimatronE, 
Autodesk Inventor, KeyCreator, Rhinoceros, Solid 
Edge lub SolidWorks bezpośrednio do GibbsCAM 
z użyciem specjalnych rozszerzeń.

Post-procesory
Możliwość opracowania własnych post-proce-
sorów dzięki oparciu przetwarzania końcowego 
o  szablony. Dla jeszcze lepszej optymalizacji, 
możliwy jest też zakup post-procesorów z biblio-
teki ponad 11  000 specjalnych post-procesorów, 
pozwalających na uzyskanie danych wyjściowych 
wg  WYSIWYM (what-you-see-is-what-you-ma-
chine, tzn. „to, co widzisz jest tym, co obrabiasz”). 
Post-procesory z biblioteki mogą być dalej modyfi-
kowane dla dostosowania do potrzeb użytkownika.

Rozszerzenia użytkownika 
i innych producentów
Funkcjonalność GibbsCAM może zostać rozsze-
rzona przez użytkownika za pomocą przystępnego 
języka makr. Możliwe jest także wykorzystanie 
rozwiązań innych producentów takich jak: rozwią-
zania dla maszyn WMP od Renishaw, symulacja 
VERICUT od CGTech, specjalistyczne strategie 
obróbkowe ProAXYZ od Productec SA, czy symu-
lacja obróbki NCSIMUL od Spring Technologies.

Gibbs and Associates Od ponad trzydziestu lat firma Gibbs and Associates jest liderem w dostarczaniu przeło-
mowych technologii CAM, zachowując charakterystyczną dla nich łatwość użytkowania oraz wydajność. 
Myślą przewodnią Gibbs jest hasło „Powerfully Simple, Simply Powerful”, czyli „potężnie proste, po prostu 
potężne”. Celem Gibbs jest zapoznanie producentów z nowymi technologiami oraz nowymi sposobami 
pracy, które sprawią, iż obróbka będzie łatwiejsza, a prowadzona działalność bardziej dochodowa. Dla 
osiągnięcia tego celu, Gibbs tworzy narzędzia, które są intuicyjne, graficznie interaktywne, rozbudowane 
od stron wizualnej, integralne oraz po prostu przyjemne w użytkowaniu. Firma Gibb dostarcza rozwiąza-
nia wysokiej jakości z serwisem i wsparciem z powodzeniem spełniającym potrzeby użytkowników.
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