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GibbsCAM
Z modelu do kovu za pár minut!
Vlastimil Staněk

GibbsCAM je v CAM
průmyslu uznávaný
jako přední, snadno
použitelná aplikace,
nabízí snadné použití
a přitom velmi
výkonné řešení
programování CNC
obráběcích strojů.
Intuitivní grafické
uživatelské rozhraní
GibbsCAMu není jen
snadné se naučit, ale
jeho používání je
velmi efektivní.
GibbsCAM je dobře
známý uživatelům,
kteří jsou z výrobních
provozů. Vývojáři
GibbsCAMu, od
začátku od roku
1982, ctí pravidlo:
Navrženo obráběči
pro obráběče.
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Princip práce s GibbsCAMem
spočívá v několika krocích
Každá jednotlivá zakázka je odlišná, ale s GibbsCAMem uživatel není omezen na jeden zpùsob
práce. Obrázky popisují jednotlivé kroky pro
rùzné typy zakázek.

18

CAD 4|2012

STROJÍRENSTVÍ|CAM
1. Prvním krokem je importování 2D výkresù
ve formátech DWG, DXF, ale i seznamu bodù
TXT, nebo vlastní tvorba geometrií, a to tradièními zpùsoby poèítaèového konstruování,
ale i parametricky s využitím tabulkového nástroje Geometry Expert.
Naimportovat lze tìlesa v nativních 3D
datech z tìchto CAD aplikací: Parasolid, SolidWorks, Solid Edge, ACIS/SAT, Autodesk Inventor, CimatronE, Rhinoceros, Unigraphics/
NX, STEP AP203 and AP214, Creo Elements/
ProE, Catia V5, ale i ve formátech IGES a STL
a jejich pøímé obrábìní.
2. Tvorba drah nástrojù následuje po vytvoøení
geometrií. Jedná se o výbìr obrábìcího nástroje a pøiøazení obrábìcích procesù. GibbsCAM umožòuje následnì optimalizovat ty nejsložitìjší výrobní procesy, a to i komplexní
multifunkèní obrábìcí procesy s jejich více
vøeteny a nástrojovými hlavami.

krok 1

3. Integrovaná simulace procesù obrábìní
v GibbsCAMu umožòuje vizuálnì zkontrolovat výrobní proces v jakémkoliv okamžiku
už pøi jeho vytváøení. Simulací programu se
pøedchází drahým programovacím chybám
pøi bìhu na obrábìcím centru a ušetøí se èas
i materiál. NC program lze kdykoli upravit
a následnì zkontrolovat, zda je v poøádku.
4. Posledním krokem je vygenerovaní NC programu pro konkrétní CNC obrábìcí centrum
pomocí personifikovaného postprocesoru
a pøíprava výrobní dokumentace, jako je
operaèní návodka, seøizovací list nebo nástrojový list.
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5. Následuje seøízení CNC obrábìcího centra dle
dodané dokumentace a vlastní obrábìní.
Rodina produktù GibbsCAM podporuje úplnou
škálu obrábìcích strojù od základních frézovacích a soustružnických center pøes otoèné stoly,
4/5 indexované obrábìní, po 3- až 5osé soubìžné frézovaní, komplexní multifunkèní soustružnicko/frézovací obrábìcí stroje a také drátoøezy
EDM, a to prostøednictvím bezproblémového
doplòování ve výrobì potøebných modulù.

Základní vlastnosti GibbsCAMu
Snadné použití, rychlost a rychlé zaškolení
i efektivita programování èiní z GibbsCAMu
vhodný nástroj pro pøípravu NC programù na
produkèní CNC obrábìcí stroje.
GibbsCAM je licencován pomocí HW klíèe nebo pomocí plovoucí síśové licence ze
serveru.
GibbsCAM je nezávislý na jakémkoli CAD
systému jak licenènì, tak funkènì, pracuje
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bez nutnosti instalace CAD systému na CAM
stanici.
GibbsCAM je plnì funkèní na OS Windows 7,
64/32 bit a pracuje a výpoèty provádí na platformì vícejádrových procesorù.

GibbsCAM obsahuje i SolidSurfacer, technologický CAD plošný a objemový modeláø.
GibbsCAM je plnì lokalizován do èeského jazyka vèetnì on-line nápovìd, manuálù
i tutoriálu.
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Spoleènost technology-support vytvoøila on-line
vzdìlávací kurzy pro uživatele GibbsCAMu (pouze pro uživatele s platným roèním aktualizaèním servisem) na stránkách www.gibbscam.cz,
jako doplnìk ke školením, která jsou realizována v Praze, Brnì, Zlínì, Kopøivnici a Banské
Bystrici.
Vlastimil Stanìk
+420 603 114 182
vstanek@t-support.cz
technology-support, s. r. o.
Dusíkova 1597/19
CZ-162 00 Praha 6
INFORMACE

@ KONTAKT

http://www.t-support.cz
e-mail: info@t-support.cz
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Výpoèet obrábìcích technologií v systému GibbsCAM probíhá na pozadí tak, aby v prùbìhu výpoètu mohl technolog dále se systémem pracovat
a nemusel na dokonèení výpoètu èekat.
Seznámit se s jednotlivými kroky práce v GibbsCAMu lze i pomocí videoprezentace na stránkách
StreamTech.tv na linku www.streamtech.tv/firmy102-technology-support-s-r-o.htm.
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Videoukázka – výroba
součástí pro Fotorobot
na stroji Mazak
Integrex i-200ST
1500U. Model CAD
SolidWorks,
příprava NC technologie pomocí CAD/CAM
GibbsCAM.

