
 

 
 

 

 

 

  
 

Jako modułowy zestaw narzędzi programowania CNC, GibbsCAM posiada rozwiązanie 
dla każdego z wymagań w zakresie frezowania. Gdy konieczne jest wyjście poza 
frezowanie 3-osiowe do jakiegokolwiek typu frezowania obwodowego, zawsze istnieje 
opcja GibbsCAM pozwalająca dostosować się do wymagań odnośnie do prędkości 
i wydajności. Każda opcja GibbsCAM posiada inny zakres możliwości, inne wymagania 
wejściowe, inne możliwości dla ścieżki roboczej. Najlepsze wyniki uzyskać można 
przez wybór opcji najlepszej dla danej części i maszyny. Wszystkie opcje GibbsCAM dla 
frezowania obwodowego wspierane są przez ogromną bibliotekę post-procesorów 
oraz personel dedykowany do tworzenia i obsługi post-procesorów.
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Opcje GibbsCAM dla frezowania wieloosiowego

FREZOWANIE 5-OSIOWE realizuje ruch w 5 
osiach poprzez 2 osie obrotowe i 3 osie liniowe. 
Dostarcza potężnych narzędzi programowych 
dla sprostania wszystkim wyzwaniom obróbki 
symultanicznej 3-osiowej, 4-osiowej i 5-osiowej, 
przy zachowaniu prostoty użytkowania. Dane 
wejściowe są połączeniem brył, powierzchni oraz 
geometrii szkieletowej 3D. Narzędzia GibbsCAM 
do tworzenia i edycji geometrii przystosowane 
są do modelowania i edycji wymaganej dla 
przygotowania modelu części do obróbki. 
Zestaw strategii dla obróbki wielopowierzch-
niowej pozwala na obróbkę szerokiego zakresu 
części o unikalnych kształtach bezpośrednio na 
podstawie powierzchni modelu. Użytkownik 
posiada pełną kontrolę nad pochyleniem osi 
narzędzia. Funkcja kontroli kolizji kontroluje 
kolizje między narzędziem i oprawką oraz 

częścią i mocowaniami, automatycznie korygują 
ścieżkę narzędzia zgodnie z określonymi przez 
użytkownika parametrami. Zaawansowane 
i potężne narzędzie dla wszelkich programi-
stów 5-osi. Opcja ta jest idealna dla frezarek 
5-osiowych, frezarko-tokarek oraz obrabiarek 
wielozadaniowych (MTM). Jest także bardzo 
dobrym rozwiązaniem dla maszyn 4-osiowych 
przy obróbce bezpośrednio z brył i powierzchni. 
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Połączenie opcji frezowania 5-osiowego z opcjami 
GibbsCAM MTM pozwala na współpracę z najbardziej 
zaawansowanymi obrabiarkami wielozadaniowymi 
z głowicami o narzędziach napędzanych. Dzięki swojej 
uniwersalności i łatwości użytkowania, opcja GibbsCAM 
Frezowanie 5-osiowe pozwoli uprościć programowanie 
i poprawi efektywność obróbki, uzyskując lepszą jakość 
powierzchni i wydajność.

5-OSIOWA OBRÓBKA OTWORÓW jest dodat-
kiem do opcji frezowania 5-osiowego, zoptymalizowa-
nym dla obróbki portów, rozgałęzień, korpusów prze-
pustnicy oraz części o podobnej geometrii wewnętrznej. 
Opcja GibbsCAM dla 5-osiowej obróbki otworów może 
być użyta dla wszystkich części z rurowymi otworami 
(lub portami), które zmieniają kształt i krzywiznę między 
dwoma końcami. Oprogramowanie może automatycz-
nie wykryć krzywiznę portu i dostosować do niej ścieżkę 
narzędzia. W oparciu o dostępny maksymalny zasięg narzędzia, punkt środkowy lub wybrany przez użytkowni-
ka procent zasięgu, program może automatycznie rozdzielić górne i dolne operacje tak, aby ścieżka narzędzia 
przechodziła płynnie między dolnymi i górnymi sekcjami. Narzędzie pochyla się automatycznie, a ruch 
w 5-osiach obliczany jest tak, aby ścieżka narzędzia przebiegała płynnie i bez podcięć. Z użyciem zwartego 
i wyspecjalizowanego interfejsu, opcja 5-osiowej obróbki otworów sprawia, że programowanie jest łatwiejsze 
i szybsze, generując czytelniejszą, bardziej wydajną ścieżkę narzędzia dla szybszej i dokładniejszej obróbki.

»  Obróbka zgrubna i obróbka zgrubna resztek

»  Obróbka wykańczająca spiralna i wgłębna

»  Automatyczna detekcja krzywizny

»  Automatyczne obliczanie optymalnych kątów pochylenia bez potrzeby rozdzielania powierzch-
ni lub tworzenia krzywych sterujących osią narzędzia

»  Obróbka portu tylko od góry, od dołu lub z obu stron w pojedynczej operacji

5-OSIOWA OBRÓBKA WIRNIKÓW POZIOM 1 jest dodatkiem do opcji 5-osiowego frezowania, 
zoptymalizowanym dla części urządzeń energetycznych. Upraszcza znacznie obróbkę części z łopatkami 
(wirniki, dyski, pierścienie), również z pojedynczymi rozdzielaczami. Specjalistyczny i zwarty interfejs po-
zwala na łatwy wybór geometrii bez przygotowywania modelu. Strategie prowadzenia ścieżki narzędzia 
obejmują symultaniczną 5-osiową obróbkę zgrubną, obróbkę wykańczającą piasty, obróbkę 
wykańczającą łopatek i rozdzielaczy, z automatyczną kontrolą podcięć dla 
wszystkich ścieżek oraz inteligentną kontrolą ścieżek obracających się 
wokół części.

»  Obróbka zgrubna pomiędzy łopatkami z obsługą poje-
dynczego rozdzielacza

»  Obróbka wykańczająca łopatki, rozdzielacza i piasty

»  Wydłużenie krawędzi natarcia i krawędzi spływu oraz 
przycinanie zwiniętej krawędzi

»  Kontrola pochylenia osi narzędzia

»  Obroty segmentu ścieżki narzędzia

»  Automatyczna detekcja osi

»  Automatyczne i definiowane przez użytkownika 
zależności i odsunięcia

OBRÓBKA 5-OSIOWA

5-OSIOWA 
OBRÓBKA OTWORÓW



5-OSIOWA OBRÓBKA WIRNIKÓW POZIOM 2 wyposaża w funkcje przyrostowe opcję „5-osiowa 
Obróbka Wirników Poziom 1”, umożliwiając obróbkę części z wieloma rozdzielaczami i/lub podrozdzielacza-
mi. Dodaje strategię obróbki zaokrągleń i zapewnia dodatkową kontrolę dla wszystkich strategii prowadze-
nia ścieżki narzędzia. (Wymagana jest „5-osiowa Obróbka Wirników Poziom 1”.).

»  Obróbka wykańczająca zaokrągleń łopatek» Wygła-
dzanie osi narzędzia

»  Wygładzanie rozdzielacza

»  Obsługa wielu rozdzielaczy

»  Większa kontrola pochylenia, krawędzi natarcia 
i spływu oraz strategii prowadzenia ścieżki narzędzia

»  Sortowanie segmentu ścieżki narzędzia

»  Definicja materiału dla obróbki resztek

FREZOWANIE PROMIENIOWE korzysta z jednej 
osi obrotowej oraz trzech liniowych, pracując ze ścież-
ką narzędzia w 4 osiach. Umożliwia obróbkę zgrubną 
i wykańczającą obrotową poza osią środkową, z uży-
ciem osi Y, pozwalając na kontrolę narożników ścianek 
i zagłębienia narzędzia. Na wejściu wprowadzana jest 
geometria szkieletowa 3D, wyprowadzana z brył lub 
tworzona w inny sposób, na podstawie której prowa-
dzone i orientowane jest narzędzie. Do zorientowania 
narzędzia i ograniczenia ścieżki narzędzia mogą zostać 

użyte opcjonalnie powierzchnie. Kontrola orientacji narzędzia obejmuje obróbkę boczną lub dolna częścią 
narzędzia, sterowanie pochyleniem z wykorzystaniem powierzchni lub dwóch krzywych, jednej krzywej 
i kąta lub pochylanie progresywne. Ścieżka narzędzia jest przeważnie segmentowana, ale może zostać też 
zoptymalizowana dla ruchu spiralnego.

FREZOWANIE KOŁOWE I CYLINDRYCZNE 
korzysta z jednej osi obrotowej oraz dwóch osi liniowych, 
pracując ze ścieżką narzędzia w 3 osiach. Opcja rozszerza 
standardowe funkcje frezowania 3-osiowego przystoso-
wując je do pracy z maszynami z osią obrotową, pozwa-
lającymi na obróbkę geometrii zawiniętej, frezowanie 
cylindryczne i kołowe oraz obróbkę rotacyjną powtarzalną. 
W przypadku frezarek obrót odbywa się typowo wokół osi 
A lub B, dla frezarko-tokarek ruch osi Y zastępowany jest 
ruchem osi C. Ruch osi C może odbywać się także wzglę-
dem czoła obrabianej części. Na wejściu pojawiać się może 
geometria szkieletowa płaska lub „zawinięta”. Geometria 
zawinięta jest płaską geometrią 2D, wyświetlaną i obrabianą tak, jakby była zawinięta wokół walca. Geome-
tria może być tworzona w trybie płaskim lub zawiniętym i przełączana między płaską i zawiniętą na wizu-
alizacjach. Z użyciem tej opcji wszystkie rodzaje frezowania 3D - kształtowania, obróbka kieszeni, wiercenie 
itd. - mogą zostać zastosowane dla walca. Narzędzie utrzymywane jest na osi obrotu; w wyniku tego brak 
jest kontroli nad kątami ścianek oraz zagłębieniem narzędzia. Opcja ta wzbogaca procesy obróbkowe 
o funkcję obróbki rotacyjnej powtarzalnej. Długie, powtarzalne obroty definiowane są w pojedynczej linii 
G-Kodu. Przetworzony program wyjściowy może obsługiwać funkcje interpolacji kołowej i cylindrycznej. 
Opcja ta jest idealna dla części definiowanych przez geometrię płaską, dla elementów części obrotowych 
tworzonych kształtem narzędzia (np. proste rowki lub kieszenie niewymagające kontroli ścianek) oraz dla 
maszyn bez osi Y.
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Frezowanie kołowe 
i cylindryczne

Frezowanie 
promieniowe

Frezowanie 
5-osiowe

Definicja geometrii Geometria szkieletowa 2D oraz 
geometria zawinięta. Geometria 3D 
może zostać przekonwertowana na 

geometrię zawiniętą.

Geometria szkieletowa 3D 
wyprowadzona z brył lub 
utworzona w inny sposób, 

oraz opcjonalne powierzchnie. 
Geometria zawinięta nie jest 

obsługiwana.

Bryły, powierzchnie i geometria 3D, 
w zależności od zadania.

Kompatybilność części Idealne dla części zdefiniowanych 
przez geometrię płaską, części 

z elementami powtarzalnymi oraz 
części rowkami na osi narzędzia. 

Brak kontroli ścianki.

Idealne dla części definiowanych 
przez geometrię 3D oraz części 
z elementami promieniowymi 

pryzmatycznymi.

Idealne dla części definiowanych 
przez bryły lub powierzchnie, 

wymagających zastosowania 4 lub 
5 osi dla wybranych powierzchni 

modelu.

Osie X, Z oraz jedna oś obrotowa X, Y Z oraz jedna oś obrotowa X, Y Z oraz jedna lub dwie osie 
obrotowe

Operacje obróbkowe Wszystkie standardowe operacje 
frezowania 2D na walcu.

Dodaje operacje promieniowej 
obróbki zgrubnej oraz 

kształtowania dla kontroli ścianki 
oraz wykańczania powierzchni 

cylindrycznej.

Dodaje obsługę 5-osi do obróbki 
wielopowierzchniowej 3D.

Głębokości i zbieżności Sprawdza się przy stałej głębokości 
frezowania. Nie nadaje się dla 

zmiennej głębokości.

Dla stałych i zmiennych głębokości. 
Oferuje różnorodne opcje obróbki 

dla zmiennej głębokości.

Głębokość i zbieżność zgodnie 
z modelem bryłowym.

Narożniki ścianek 
i odsunięcia Y

Narożniki ścianek wynikające 
z promienia narzędzia, przy 

ustawieniu narzędzia zawsze na osi 
środkowej.

Dowolny możliwy narożnik 
ścianki z pojedynczą osią obrotu. 
Definiowane przez użytkownika 

odsunięcie Y oraz kąty pochylenia 
do kontroli zagłębienia.

Dowolny narożnik ścianki według 
modelu bryłowego, z szerokim 

wyborem dla kontroli zagłębienia, 
z uwzględnieniem kątów 

wyprzedzenia/opóźnienia.

Dane wyjściowe dla 
wielu obrotów

Dane wyjściowe dla wielu obrotów 
obejmują pojedynczą linię G-kodu.

Dane wyjściowe dla wielu obrotów 
obejmują tylko pojedyncze spirale, 
w pozostałych przypadkach dane 

wyjściowe segmentowane.

Tylko dane wyjściowe 
segmentowane.

Opcje interpolacji Funkcje interpolacji kołowej 
i cylindrycznej przy przetwarzaniu 

końcowym.

Tylko liniowa. Tylko liniowa.

Post-procesory Wymaga modyfikacji kołowej 
i cylindrycznej.

Wymaga modyfikacji 5-osiowej. Wymaga modyfikacji 5-osiowej.

Dostępne opcje Nie dotyczy Nie dotyczy • 5-osiowa obróbka wirników 
(P1 i P2) 

– Wymaga frezowania 5-osiowego

• 5-osiowa obróbka otworów 
– Wymaga frezowania 5-osiowego


