
Opcje GibbsCAM dla frezowania rotacyjnego 
oraz GibbsCAM 4 Osie

Programowanie opcji GibbsCAM 4 Osie

Wykorzystując możliwość produkcji części w pojedynczej konfiguracji i zwiększając 
produktywność bez zwiększania przestrzeni roboczej, frezowanie rotacyjne stanowi 
ekonomiczne rozwiązanie dla poszerzenia oferty warsztatu w zakresie obróbki części. 
Symultaniczne frezowanie rotacyjne pozwala na obróbkę okrągłych części na frezarce, 
frezarko-tokarce lub obrabiarkach wielozadaniowych z użyciem osi obrotowej A, B lub C.
Aby z łatwością poradzić sobie z szerokim zakresem zastosowań frezowania rotacyjnego, 
GibbsCAM oferuje oddzielne i uzupełniające rozwiązania dla obróbki złożonych kształtów, 
które nie mogą być uzyskane na standardowej frezarce lub tokarce. Opcja GibbsCAM Fre-
zowanie rotacyjne zaprojektowana została, aby podołać zadaniom takim jak gwintowanie, 
grawerowanie lub frezowanie w oparciu o geometrię płaską i promieniową. Opcja Gibb-
sCAM 4 Osie tworzy kod NC dla bardziej złożonej obróbki rotacyjnej, w oparciu o modele 
bryłowe elementów takich jak wały krzywkowe czy kieszenie lub rowki ze zmiennym kątem 
zbieżności ścianek. Te dwie opcje pracują wspaniale samodzielnie lub współpracując ze 
sobą, zaspokajając wszystkie potrzeby frezowania rotacyjnego. Dodatkowo, do programo-
wania 4 osi użyta może być także opcja GibbsCAM 5 osi. Dodatkowe informacje można 
znaleźć w karcie technicznej opcji GibbsCAM 5 osi.

GibbsCAM Frezowanie rotacyjne
Frezowanie rotacyjne zwiększa produktywność opcji 
GibbsCAM Frezowanie poprzez dodatkową obsługę 
obróbki ciągłej rotacyjnej. Pozwala na zaprogramo-
wanie kształtowania, obróbki kieszeni, gwintowania 
i grawerowania z wykorzystaniem zawiniętej ścieżki 
narzędzia skojarzonej z ciągłym obrotem. Możli-
wości obejmują także frezowanie czoła i średnicy 
zewnętrznej na frezarko-tokarkach i obrabiarkach 
wielozadaniowych.

Idealny wybór dla gwintowania, grawerowania oraz 
obróbki części zdefiniowanych geometrią płaską, ta-
kich jak ciągadło rolkowe czy rowki na osi narzędzia. 
Frezowanie rotacyjne sprawdza się najlepiej dla części, 
które mogą być wykonane po ustawieniu narzędzia na 
linii środkowej. Opcja obsługuje interpolację kołową 
i cylindryczną, co pozwala uzyskać dane wyjściowe 
multi-obrotu w postaci pojedynczej linii G-Kodu.

Dzięki interpolacji osi obrotowej możliwe jest 
zawinięcie dowolnego kształtu lub tekstu wokół 
cylindrycznej części. Można rozpocząć od płaskiej 
geometrii lub tekstu, a następnie zawinąć je na 
zdefiniowanej średnicy lub przejść do trybu promie-
niowego, aby utworzyć geometrię jako już zawiniętą. 
Frezowanie rotacyjne sprawdza się wspaniale dla 
elementów powtarzalnych. Wystarczy zdefiniować 
element wzorcowy, a następnie wprowadzić liczbę, 
aby powielić element na całej średnicy.

GibbsCAM 4 Osie
Oferując bogate środowisko programowania, 
GibbsCAM 4 Osie zapewnia obsługę obróbki sy-
multanicznej rotacyjnej dla geometrii szkieletowej, 
powierzchni, brył lub geometrii wyprowadzonej 
z modeli 3D. GibbsCAM 4 Osie, z całkowitą kontrolą 
orientacji narzędzia względem części, wspiera ob-
róbkę pozaosiową, z osią Y, zapewniając integralność 
ścianek prostych i zbieżnych.

Opcja idealna dla części nie okrągłych jak wały 
krzywkowe, które wymagają skojarzenia ruchów po-
zycjonujących oraz ruchu obrotowego, geometrii 3D 
zawiniętej na średnicy na więcej niż 360 stopni oraz 
części ze zbieżnymi ściankami, opcja 4 Osie działa 
najlepiej z maszynami posiadającymi oś Y.

Obróbka boczną lub dolną częścią narzędzia dla mak-
symalnej wydajności. Możliwość użycia powierzchni 
lub dwóch krzywych do kontroli pochylenia narzę-
dzia lub podążania narzędzia wzdłuż krzywej pod 
zdefiniowanym przez użytkownika kątem pochyle-
nia. Progresywne pochylanie narzędzia umożliwia 
ograniczoną kontrolę kąta narzędzia od początku do 
końca obróbki. Tworzenie operacji obróbki kieszeni 
bezpośrednio na powierzchniach cylindrycznych. 
Brak potrzeby wybierania geometrii. Opcja 4 Osie 
jest wystarczająco inteligentna, aby utrzymywać 
narzędzie prostopadle do powierzchni, z określoną 
przez użytkownika tolerancją kątową.

ROTACYJNA OBRÓBKA KIESZENI
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Opcja GibbsCAM Frezowanie rotacyjne Opcja GibbsCAM 4 Osie

Interfejs Łatwe przełączanie między prostym pozycjo-
nowaniem oraz ciągłym ruchem obrotowym. 
Szybki podgląd płaskiej geometrii, jako zawi-
niętej wokół środka obrotu i tworzenie geome-
trii bezpośrednio w trybie promieniowym.

Różnorodność parametrów dla pełnej 
kontroli ustawienia narzędzia, odsunięć, 
orientacji, stałej i zmiennej głębokości 
obróbki oraz obróbki boczną lub dolną 
częścią narzędzia.

Definicja 
geometrii

Geometria płaska 2D, geometria promieniowa 
i tekst. Geometria 3D może zostać przekon-
wertowana na geometrię płaską/promieniową.

Geometria 3D wyprowadzona z modelu 
bryłowego, powierzchni lub geometrii 
promieniowej 3D. Geometria 2D nie jest 
obsługiwana.

Kompatybilność 
części

Idealna dla części definiowanych przez geo-
metrię płaską, takich jak ciągadło rolkowe 
z powtarzalnymi elementami lub rowki na osi 
narzędzia. Doskonała dla gwintowania i grawe-
rowania pod kątem.

Idealna dla części definiowanych przez 
bryły lub powierzchnie ze zbieżnymi 
ściankami. Doskonała do obróbki bokiem 
frezu lub części nie okrągłych jak krzywki 
czy ślimaki.

Kompatybilność 
maszyny

Sprawdza się z maszynami, które nie posia-
dają osi Y jak tokarko-frezarki czy obrabiarki 
wielozadaniowe.

Współpracuje najlepiej z obrabiarkami 
z osią Y. Nie sprawdza się z maszynami, 
które nie posiadają osi Y. 

Operacje 
obróbkowe

Kształtowanie, obróbka kieszeni, gwintowanie, 
grawerowanie i frezowanie rotacyjne czołowe 
na frezarko-tokarkach i obrabiarkach wieloza-
daniowych.

Kształtowanie i obróbka kieszeni. Kształtowanie 
obsługuje zmienne fazy, dla których narzędzie 
przesuwa się progresywnie pod zdefiniowanym 
przez użytkownika kątem pochylenia.

Głębokości 
i zbieżności

Sprawdza się przy stałej głębokości frezowania. 
Nie nadaje się dla zmiennej głębokości.

Sprawdza się przy stałej lub zmiennej głę-
bokości frezowania. Oferuje wiele możli-
wości frezowania na zmiennej głębokości.

Narożniki ścianek 
i odsunięcia Y

Odpowiednia dla części określonych przez 
długości osiowe oraz stopnie obrotu. Narzędzie 
jest zawsze narzędziem promieniowym. Brak 
odsunięcia Y ścieżki narzędzia, co ogranicza opcje 
dla narożników ścianek.

Obsługuje różne orientacje narożników ścia-
nek części oraz odsunięcia Y. Prowadzi narzę-
dzie wzdłuż części geometrii oraz czoła przy 
obróbce bokiem frezu, lub prowadzi wzdłuż 
jednej części geometrii pod zdefiniowanym 
przez użytkownika kątem pochylenia.

Kontrola frezu Obróbka zawsze z narzędziem na osi środkowej. Pozwala na kontrolę frezu przez określenie 
wyprzedzenia/opóźnienia oraz pochylenia.

Dane wyjściowe 
dla wielu obrotów

Tworzy optymalny kod wyjściowy pozwalający 
na realizację nieograniczonej ilości obrotów przez 
jedną linię G-Kodu.

Nie tworzy pojedynczej linii, ani pojedyn-
czego bloku kodu dla wielu obrotów.

Opcje interpolacji Obsługuje interpolację kołową i cylindryczną przy 
przetwarzaniu końcowym. Interpolacja tworzona 
jest podczas przetwarzania końcowego, więc dla 
dowolnej maszyny użyta może być ta sama ścieżka 
narzędzia.

Nie obsługuje interpolacji kołowej, ani cylin-
drycznej przy przetwarzaniu końcowym.

Kompatybilność 
post-procesorów 
Gibbs

Dla zapewnienia wsparcia, możliwa jest aktualiza-
cja każdego podstawowego lub zaawansowanego 
post-procesora, który nie obsługuje frezowania 
rotacyjnego.

Każdy podstawowy lub zaawansowany po-
st-procesor może zostać zaktualizowany do 
post-procesora symultanicznego 4-osi.


