
GibbsCAM® SolidSurfacer®
dla zaawansowanej obróbki 3D i obróbki wysokoobrotowej (HSM)

GibbsCAM SolidSurfacer dostarcza możliwości dla obróbki skomplikowanych brył 3D, 
powierzchni oraz pracy z plikami STL ze ścieżkami narzędzia dostosowanymi do obróbki 
wysokoobrotowej i obróbki twardych metali. Gładkie naroża, przejścia oraz dopasowanie 
łuku pozwalają zminimalizować nagłe zmiany kierunku, poprawiając jakość wykończenia 
powierzchni. Minimalizacja wycofywania narzędzia i utrzymanie stałego obciążenia narzędzia 
pozwala obrabiarce na szybszą pracę, ograniczając uszkodzenia i zużycie narzędzia. Automa-
tyczna ochrona przed żłobieniem, kontrola kolizji z uchwytem narzędzia czy opcja obliczeń 
pozostałego materiału ułatwiają korzystanie z krótkich sztywnych narzędzi oraz narzędzi 
wysokowydajnych przy szybszej obróbce detali.

Możliwości obróbki zgrubnej 
wysokoobrotowej (HSM)
Obróbka kieszeni
Opcja ta pozwala na wydajne usuwanie dużych 
ilości materiału. Odsunięcia i przejścia zygzakowate 
generowane są na stałej głębokości Z, tak aby usunąć 
maksimum pozostawionego materiału, bez pozosta-
wiania nieobrobionych obszarów. Głębokość obróbki 
dostosowywana jest adaptacyjnie, zwiększając ilość 
przejść dla obszarów płytkich, aby poprawić spójność 
zaokrągleń. Wejścia spiralne lub pochyłe łączone są 
z wygładzaniem naroży i granic kolejnych przejść, 
pozwalając na skrócenie czasu cyklu.

Obróbka kieszeni z detekcją rdzenia
Automatyczna detekcja rdzenia pozwala na wykorzy-
stanie obróbki kieszeni do obróbki rdzeni, obrabiając 
od zewnątrz do wewnątrz. Obróbka, obejmująca za-
równo obszary rdzenia jak i zagłębienia, automatycz-
nie przełączana jest między obróbką zgrubną rdzenia 
i zagłębienia w tym samym procesie, skracając czas 
programowania.

Obróbka resztek - tylko materiał
Obróbka resztek 3D polega na przejściu mniejszych 
narzędzi w miejscach, które nie zostały obrobione 
przez duże narzędzie w poprzedniej operacji. 
Opcja pozostawienia naddatku materiałowego dla 
odlewów, obsługa dostarczanych przez użytkownika 
plików STL lub brył czy automatyczne obliczenia 
materiału pozostałego po poprzedniej obróbce mogą 
zostać wykorzystane dla uniknięcia obróbki powie-
trza i zwiększenia wydajności obrabiarki. Elastyczne 
style i opcje wycofywania pozwalają na optymalizację 
ścieżki narzędzia.

Obróbka wykańczająca wysokoobrotowa (HSM)
Kształtowanie
Dla komponentów o stromych ściankach, dla zapew-
nienia dobrej jakości powierzchni, kształtowanie po-
zwala zdejmować materiał stałymi warstwami w osi 
Z. Geometria graniczna wykorzystana może być do 
kontrolowania obszaru obróbkowego, ograniczenia 
kątów wykorzystać można do eliminacji przejść w ob-
szarach płytkich. Opcja linii śrubowej pozwala na 
utworzenie jednej ciągłej ścieżki, bez pozostawiania 
śladów narzędzia, poprawiając jakość powierzchni.

Obróbka obszarów płaskich
Podczas obróbki obszarów płaskich, obszary te 
wykrywane są na detalu automatycznie i obrabiane 
przy poprzez stałe odsunięcie narzędzia w osi Z. 
Z użyciem płaskiego narzędzia, opcji linii śrubowej 
oraz profilowania, a także wygładzania przejść, moż-
liwe jest skrócenie czasu obróbki i poprawa jakości 
powierzchni. Możliwe jest dodanie dowolnej liczby 
przejść, odsuniętych względem siebie w osi Z.

Wierszowanie wektorowe - Raster
Dla wielu części, najskuteczniejszym sposobem obróbki 
jest obróbka przez wierszowanie. Przejścia w jednym 
kierunku lub zygzakowe mogą być prowadzone pod 
każdym kątem. Kąty wektorowe określają powierzchnie 
strome i  płytkie bez konieczności wytyczania złożonej 
geometrii granicznej. Zoptymalizowana obróbka po-
przeczna pozwala na automatyczne tworzenie dodatko-
wych przejść prostopadłych, obrabiając jedynie obszary 
konieczne dla uzyskania stałego wykończenia jakości 
powierzchni. Możliwa jest obróbka zgrubna i wykańcza-
jąca części w jednej operacji dzięki krokom Z. Gładkie 
przejścia oraz styczne wydłużenia ścieżek pozwalają na 
lepszą jakość wykończenia i płynniejszą pracę obrabiarki.

OBRÓBKA KIESZENI

OBRÓBKA KIESZENI Z DETEKCJĄ RDZENIA

OBRÓBKA RESZTEK - TYLKO MATERIAŁ

KSZTAŁTOWANIE

OBRÓBKA OBSZARÓW PŁASKICH

WIERSZOWANIE WEKTOROWE - RASTER
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Wierszowanie promieniowe
Wierszowanie promieniowe jest idealną strategią 
wykańczania komponentów kolistych, jako że ścieżka 
narzędzia oparta jest na zewnętrznej i wewnętrznej 
granicy okręgu. Obróbka zbiega się w punkcie środ-
kowym, z możliwością zatrzymania tuż przed środ-
kiem, gdzie przejścia stają się gęstsze. Wierszowanie 
promieniowe pozwala jedynie na ruchy do góry, do 
dołu lub zygzakiem, zapewniając całkowitą kontrolę.

Wierszowanie po spirali
Ścieżka wierszowania po spirali ma tylko jeden 
punkt początkowy i końcowy, a narzędzie pozostaje 
na części, tym samym eliminując zbędne ruchy bądź 
nagłe zmiany kierunku. Punt ogniskowy obróbki jest 
lokalizowany automatycznie lub może zostać okre-
ślony przez użytkownika. Ścieżka spiralna pozwoli 
maszynie na pracę przy bardzo szybkich posuwach, 
gdyż eliminuje przyspieszenia i zwolnienia spowo-
dowane nagłymi zmianami kierunku.

Obróbka między krzywymi 
Obróbka między krzywymi pozwala na kontrolę ścież-
ki narzędzia w oparciu o granice oraz krzywe. Przejścia 
prowadzone są po powierzchni niemalże równolegle, 
przechodząc płynnie pomiędzy granicami. Użytkow-
nik kontroluje obróbkę wzdłuż i w poprzek, w górę 
i dół, w jednym kierunku, w przód i tył, co zapewnia 
doskonałą kontrolę nad ścieżką narzędzia.

Stały krok skrawania
Ścieżki o stałym kroku skrawania pozwalają na 
stałe wykończenie powierzchni, niezależnie od 
kształtu czy nachylenia części. Przejścia 3D na 
całej powierzchni części tworzone są w równych 

odległościach. Jedna ścieżka wykańcza cały obszar 
bez odrywania narzędzia od powierzchni. Minima-
lizowane jest wycofywanie narzędzia i powtarzanie 
przejść. Krok ściśle przylega do kształtu części, co 
sprawia, że ładowanie narzędzia będzie odbywać się 
w stałym ruchu pozwalając na pracę obrabiarki przy 
optymalnym posuwie. 

Obróbka obszarów stromych i płytkich 
To połączenie metod obróbkowych jest doskonałe 
dla jednoczesnej obróbki obszarów stromych i płyt-
kich. Strategia ta pozwala na obróbkę powierzchni 
stromych przy użyciu stałych przejść w osi Z oraz 
płytkich poprzez przejścia 3D ze stałym krokiem. 
Obróbka odbywa się podczas jednej operacji.

Rzutowanie krzywej
Końcowa ścieżka narzędzia tworzona jest przez rzut 
frezu na część, a następnie przez prowadzenie poje-
dynczej krzywej lub wielu krzywych. Opcja ta jest ide-
alna do grawerowania, fazowania wzdłuż profilu lub 
obróbki szczegółów wlewu doprowadzającego formy. 
Ujemna grubość obróbki może być użyta do skrawania 
na stałej głębokości poniżej obrabianej powierzchni.

Obróbka części wspólnej i resztek 
jako części wspólnej
Przy obróbce części wspólnej tworzone jest pojedyncze 
przejście wzdłuż wewnętrznych naroży i zaokrągleń. 
Obróbka ta, tzw. „ołówkowa”, używana jest do usuwa-
nia pozostałości po poprzednich operacjach. Proces 
obróbki resztek jako części wspólnej tworzy wiele 
przejść po każdej stronie części wspólnej, obrabiając 
od zewnątrz, uzyskując wyjątkową jakość powierzchni.

Dla spełnienia Państwa wymagań dotyczących obróbki 3D
Wraz z pojawieniem się wymagań dla skrócenia czasów obróbki, zmniejszenia kosztów produkcji, 
poprawy jakości produktu, w warsztatach na całym świecie coraz szerzej stosowana jest obróbka wy-
sokoobrotowa. GibbsCAM SolidSurfacer dla zaawansowanej obróbki 3D i obróbki wysokoobrotowej 
zapewnia moc i elastyczność pozwalające spełnić te wymagania, z użyciem zoptymalizowanych progra-
mów CNC, nawet dla obróbki materiałów twardych. Wiele z przedstawionych strategii może zwiększyć 
także wydajność starszych obrabiarek CNC, redukując czas pracy w powietrzu i tworząc płynne ścieżki 
narzędzia, zapewniając ciągły ruch obrabiarki. Niezależnie od wyzwań stawianych dla obróbki 3D, opcja 
GibbsCAM SolidSurfacer pozwoli osiągnąć cel.

WIERSZOWANIE PROMIENIOWE

WIERSZOWANIE PO SPIRALI

OBRÓBKA MIĘDZY KRZYWYMI

STAŁY KROK SKRAWANIA

OBRÓBKA OBSZARÓW STROMYCH I PŁYTKICH

RZUTOWANIE KRZYWEJ

OBRÓBKA CZĘŚCI WSPÓLNEJ I RESZTEK 
JAKO CZĘŚCI WSPÓLNEJ


