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ALPHACAM FREZOWANIE

SYSTEM CAD/CAM, STRATEGIE OBRÓBCZE 2, 3, 4, 5 OSIOWE

OBRÓBKI 2-OSIOWE
W zakres obróbek dwuosiowych wchodzi:
• Obróbka konturów z możliwością stosowania płynnych w
pełni parametrycznych dojazdów i odjazdów narzędzia,
• Obróbka kieszeni z możliwością stosowania różnorodnych
strategii (liniowo, po konturze, spiralnie),
• Wiercenie i gwintowanie otworów,
• Grawerowanie dowolnych napisów różnorodnymi czcionkami,
• Cykle frezarskie: Planowanie, Frezowanie spiralne, Kieszenie
otwarte, Obróbka Trochoidalna.

OBRÓBKI 3-OSIOWE
Alphacam oferuje bogatą ofertę 3-osiowych strategii
obróbczych i możliwości ich dostosowania zarówno jeśli chodzi
o obróbkę powierzchni jak również obróbkę brył.
• Zgrubna z krokiem Z (po konturze, liniowo, spiralnie)
Alphacam oferuje bogatą ofertę strategii wykańczających:
• Konturowanie z krokiem Z,
• Kontury Z – strome pochylenia,
• Wierszowanie w płaszczyźnie XY,
• Równolegle – małe pochylenia,
• Rzutowanymi konturami,
• Promieniowo,
• Spiralnie,
• Obróbka resztek,
• Prowadzące krzywe,
• Płaski obszar,
• Równolegle – strome pochylenia,
• Spiralnie w osi Z,
• Konturowanie w Z + Płaski obszar,
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OBRÓBKI 4 I 5-OSIOWE
• Wierszowanie w płaszczyźnie XY,
• Równolegle – małe pochylenia,
• Rzutowanymi konturami,
• Promieniowo,
• Spiralnie,
• Obróbka resztówek,
• Prowadzące krzywe,
• Płaski obszar,
• Równolegle – strome pochylenia,

EDYCJA OBRÓBKI
Alphacam pozwala w pełni edytować, parametryzować każdą
obróbkę. Dzięki rozbudowanemu modułowi frezarskiemu
użytkownik ma możliwość:
• Definiowania i edycji biblioteki narzędzi oraz materiałów,
• Dowolnego wyboru kierunku, kolejności, strony oraz miejsca
rozpoczęcia obróbki,
• Definiowania parametrów skrawania tj. obrotów wrzeciona,
posuwów, odległości bezpiecznych które są obliczane
automatycznie lub wprowadzane ręcznie,
• Określania sposobu chłodzenia zależnie od możliwości
maszyny,
• Wprowadzania narzędzia pod dowolnym kątem lub po spirali,
• Stosowania funkcji Auto Wejście/Wyjście narzędzia dla
wszystkich obróbek,
• Określania strategii obróbki naroży – prostoliniowo, po łuku,
pętli oraz zwalnianie posuwu,
• Ręcznego prowadzenia narzędzia,
• Zapisywania zoptymalizowanych obróbek jako styli które
można z powodzeniem stosować do każdej geometrii.
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