
Dzięki dedykowanym strategiom EDGECAM 
pozwala zaprojektować wieloosiową obróbkę 
dla elementów o skomplikowanych kształtach, 
które wymagają specjalnego oprzyrządowania.

Obróbka

4 I 5-OSIOWA



Oprogramowanie EDGECAM łączy obróbkę 4 i 5-osiową symultaniczną z obróbką 
frezarską i frezarsko-tokarską.

Oprogramowanie EDGECAM zawiera w swojej funkcjonalności wiele 
dedykowanych strategii obróbkowych 4 i 5-osiowych. Interfejs 
modułu wprowadza nową jakość w komunikacji pomiędzy
użytkownikiem a programem. Proces przygotowanie obróbki jest 
prosty, a jednocześnie zachowana jest pełna kontrola narzędzia.

Wstępem do modułu 5-osiowego jest opcja umożliwiająca konwersję 
ścieżek 3-osiowych do 5-osiowych. Przekształcone ścieżki są
wspierane przez symulację, która  pozwala wykryć ewentualne kolizje.

4-osiowe strategie obróbkowe idealnie sprawdzają się w obróbce 
elementów obrotowych w tym komponentów z przemysłu
motoryzacyjnego i lotniczego takich jak: wałki rozrządu, wały korbo-
we, łopatki. W przemyśle naftowym i gazowym obróbkę z nawinięcia 
wykonuje się dla matryc, których geometria posiada oś obrotu.

CYKL FREZOWANIA - SWARF
SWARF to akronim od Side Wall Axial Relief Feed. Obróbka 
bokiem freza wzdłuż pochylonych powierzchni bocznych jest 
powszechnie praktykowana w przemyśle lotniczym. Pochylenie osi 
narzędzia jest ustawiane w zależności od pochylenia ścianki,
a głębokość skrawania ogranicza krzywa powstająca na styku 
ścianki i dna.

OBRÓBKA 5-OSIOWA PO KRZYWEJ
Ścieżka narzędzia generowana jest na kształt wskazanej krzywej. 
Oś narzędzia jest ustawiona w kierunku normalnym do
powierzchni. Cykl często stosuje się do usuwania naddatków 
odlewniczych.

OBRÓBKA 5-OSIOWA POMIĘDZY KRZYWYMI
Cykl został stworzony z myślą o obróbce powierzchni spoin. 
Proces układania ścieżek został tak zaprojektowany, aby kształt 
ścieżki narzędzia dopasowywał się do krzywych. W przestrzeni 
pomiędzy krzywymi geometria ścieżki jest interpolowana.

KONWERSJA ŚCIEŻEK NARZĘDZIA Z 3 DO 5-OSI
Polecenie konwertowania ścieżek wykonuje translację kodu NC na 
5-osiowy w celu uniknięcia kolizji, dopasowania ścieżek do geome-
trii, skrócenia wymaganej długości narzędzia oraz
zoptymalizowania samego procesu skrawania.

OBRÓBKA TOKARSKO – FREZARSKA
Obrabiarki 4 –osiowe pozwalają wykonać podstawową obróbkę 
elementów obrotowych z wykorzystaniem narzędzi frezarskich. 
Narzędzie jest zagłębiane w materiale na określoną wartość przy 
jednoczesnym ruchu obrotowym detalu. Wykorzystując 4-osiowy 
moduł w prosty sposób możemy wykonać krzywki i wałki rozrządu.

CYKL 5-OSIOWY WYKOŃCZAJĄCA
Obróbka 5-osiowa wykończająca generuje na wielu powierzch-
niach ścieżki narzędzia podobne do wierszowania z zachowaniem 
odpowiedniego kąta nachylenia do powierzchni obrabianej.



OBRÓBKA 5-OSIOWA POMIĘDZY KRZYWYMI
Cykl został stworzony z myślą o obróbce powierzchni spoin. Proces 
układania ścieżek został tak zaprojektowany, aby kształt ścieżki
narzędzia dopasowywał się do krzywych. W przestrzeni pomiędzy 
krzywymi geometria ścieżki jest interpolowana.

ZAAWANSOWANA OBRÓBKA 4 I 5 -OSIOWA
Zaawansowany moduł 5 -osiowy zapewnia całkowitą kontrolę ścieżek 
narzędzia dla modeli bryłowych, powierzchniowej jak i drutowych.
W porównaniu do modułu standardowego zawiera wiele dodatkowych 
funkcji i udogodnień. Jest przede wszystkim dedykowany do obróbki 
detali, gdzie duże znaczenie ma zdefiniowanie odpowiednich
wejść/wyjść i kontroli narzędzia np. obróbka łopatek turbin, wirników 
oraz obróbka kieszeni.

INDEKSOWANIE W 5-OSIACH
Obróbka 5-osiowa umożliwia również obróbkę indeksowaną
nazywaną potocznie obróbką 3+2. Element jest ustawiany w określo-
nej pozycji wykorzystując w tym celu ruch w 3 osiach i 2 obroty. 
Następnie po zaindeksowaniu i ustawieniu osi narzędzia względem 
powierzchni obrabianej obróbkę można wykonywać używając
podstawowych cykli 3-osiowych.

KONTROLA ŚCIEŻEK NARZĘDZIA

GŁÓWNE STRATEGIE
•     Obróbka SWARF – dopasowanie kształtu ścieżki do zmiennej 
        geometrii obrabianej ścianki,
•     Obróbka 5 -osiowa wykończająca – frezowanie złożonych 
        powierzchni przy odpowiednio zdefiniowanych wejściach, 
        wyjściach oraz przejściach narzędzia,
•     Obróbka 5 -osiowa po profilu - dodatkowe ustawienie kontroli 
        narzędzia podczas obróbki rowków, usuwania naddatków 
        oraz przy przycinaniu arkuszy form,
•     Definiowanie i symulowanie narzędzi o specjalnym
        przeznaczeniu i nietypowej geometrii jak np. frezy kulowe,
•     Zwiększanie wydajności obróbki i polepszanie jakości 
        powierzchni przy zachowaniu ciągłej możliwości edycji 
        kształtu ścieżek.

KORZYŚCI Z OBRÓBKI 4 I 5 -OSIOWEJ:
•     Obróbka z jednego zamocowania przebiega szybciej.
        Eliminowany jest czas potrzebny na indeksowanie.
        Dodatkowo zapobiega potencjalnym błędom wynikającym
        z ustawień pomiędzy poszczególnymi położeniami kątowymi,
•     Pozwala uzyskać wyższą jakość powierzchni. Utrzymywanie
        w każdym momencie obróbki stałego punktu styczności 
        narzędzia z materiałem, zwiększa jego żywotność,
•     Kontrola kąta natarcia narzędzia względem elementu 
        obrabianego daje pełen zakres możliwości obróbki powierzch
        ni pochylonych po katem dodatnim jak i ujemnym oraz 
        pozwala na obróbkę głębokich kieszeni kanałów. Eliminuje 
        konieczność stosowania kolejnych serii cykli i dodatkowego
        i  indeksowania,
•     Zapewnia możliwość kompleksowej obróbki części, które 
        poprzednio musiały być wykonywane innymi technikami -   
        zwłaszcza krótkich serii i prototypów.

W obróbce 5-osiowej występują sytuacje gdzie niewielka zmiana 
ustawienia bądź ruch narzędzia wymusza długie i szybkie ruchy 
podzespołów maszyny w celu osiągnięcia zadanego położenia. 
Takie ruchy kwalifikowane są jako potencjalnie niebezpieczne. 
Dlatego też EDGECAM został wyposażony w zaawansowane 
algorytmy sprawdzające położenie elementów maszyny względem 
detalu obrabianego i oprzyrządowania odpowiednio korygując
i wymuszając określony ruch podzespołów obrabiarki. Dodatkowa 
opcja “Inverse Time Feed” pozwala wyeliminować efekt
zmniejszania prędkości posuwu narzędzia podczas tych długich 
ruchów. Zadana odległości jaką ma pokonać narzędzie
w określonym czasie pozwala na zastosowanie odpowiedniej 
kompensacji w trakcie obróbki.
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