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GibbsCAM 2023 uudet ominaisuudet
 

GibbsCAM 2023 on iso päivitys, joka antaa käyttäjälle suuren määrän 
parannuksia, uusia ominaisuuksia ja täysin uusia työstötaktiikoita, jotka 
lisäävät kilpailukykyä ja nopeuttavat CAM-ohjelmointiprosessia. 
 
YHTEENVETO UUSISTA OMINAISUUKSISTA 

YLEISET / CAD 

• Pinnan pursotus kartiokulmalla. 
• Mahdollisuus asettaa omia työalueita ja kulmarajoituksia. 
• Lisävalintoja nollapisteille postprosessointiin. 
• Työryhmien (WG) ja koordinaatistojen (CS) ryhmittely ja järjestäminen. 
• Operaation aktivointi/deaktivointi. 
• Operaatioiden ryhmittely Operaation hallinnan kautta. 

 
Simulointi 
• Näytä/Piilota kiinnittimet simuloinnin aikana. 
• Törmäystarkastelu suuren syötön jyrsintään (esim. VoluMill). 
 

Koneistus ja työkalut 
Sorvaus 
• Tuki multi-funktio porille (sorvaus ja poraus samalla työkalulla). 
• Mahdollisuus määritellä teräpalan kaltevuus ja jättökulma. 
• "Turbo"-poraus, karan ja työkalun pyöriminen yhtä aikaa. 
• Uusi sorvausmenetelmä – SANDVIK PRIMETURN. 
• Sorvaus käyttämällä lastumisvoimien vaihtelua (värinänvaimennus). 
• Voluturn ACTC (Active Chip Thickness Control). 
• Tuki sisäpuoliselle elliptiselle sorvaukselle. 
• Kierteen sorvaus otsapintaan (nousu X-suunnassa). 
• Kierteen sorvaus muuttuvalla ja usealla nousulla. 
 
Sorvaus/jyrsintä 
• Uudet/laajennetut poraus-/kierteytystyökierrot – lastunkatkaisulla. 
• Kierteytykseen muuttuva lastunkatkaisu poraukseen sekä kanuunaporaus. 
 
Jyrsintä 
• Sylinteriprofiilin käyttö suoraan solidista (polaarinen ja cylindrical jyrsintä). 
• Spiraalijyrsintä (sisältä ulospäin) jyrsintä avarrukseen. 
• "Älä tunkeudu" taskun jyrsintään ei-poraaville jyrsimille. 
 

5-akseli jyrsintä jyrsintämoduulissa useita parannuksia mm: 
• Pinnat, profiilin työstö ja rautalanka mallit: Mukautettavat lähestymiset/poistumiset. 
• Moniakselinen työstö: Jäännösmateriaalin poisto ja tuki useille pinnoille ja kiinnittimille. 
• Rotaatiotyöstö: Omat syötöt eri tyyppisille yhdysliikkeille. 
• Jäysteenpoisto: Spiraaliradat suljettuihin muotoihin, automaattinen särmän tunnistus. 
• Rautalanka (wire frame työstö): Jatka/Trimmaa, automaattinen turva-alue, spiraaliradat. 
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YLEISET / CAD 

PINNAN PURSOTUS KARTIOKULMALLA (CAD/Pintamallinnus) 

Pinnanpursotuksessa voidaan käyttää nyt kartiokulmaa. Pursotus voidaan tehdä yhteen tai useaan 

muotoon.  

 

KULMARAJOITUKSET (Dokumentin hallinta) 

Erittäin hyödyllinen esimerkiksi 5-akselisille koneille, joissa 

on kehtopöytä tai kääntyvä työkalukara. Tällä toiminnolla 

käyttäjä voi nyt helposti määrittää erilaisia työalueita. 

Esimerkiksi työkalu voidaan määrätä työstämään vain B+-

puolella (0 - +90 astetta). Useita kulmarajoja voidaan 

tallentaa ja käyttää yhteen, useaan tai kaikkiin 

operaatioihin. 
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NOLLAPISTEET (WFO) - POSTPROSESSOROINTI (postaus ikkuna) 

Nollapisteet (WFO:t) voidaan nyt näyttää/valita useilla eri tavoilla postauksen yhteydessä, lista voi 

näyttää nollapisteet "operaation", "nollapisteen" ja "koordinaatiston" mukaan valitsemalla listaus, 

joka antaa parhaan yleiskuvan ja hallinnan. 

 

 

 

 

TYÖRYHMIEN JA KOORDINAATISTOJEN LUOKITTELU 

Koordinaatistot (CS) ja työryhmät (WG) voidaan nyt luokitella ja sen jälkeen ryhmitellä. Tämä 

parantaa käytettävyyttä, kun sinulla on useita erilaisia koordinaatistoja ja työryhmiä. Luo ryhmä, 

raahaa ja pudota sitten CS tai WG ryhmään. Ryhmä voidaan sitten tiivistää tai laajentaa käsittelyn ja 

yleiskuvan helpottamiseksi. 
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AKTIVOI / DEAKTIVOI OPERAATIOT 

Edellisissä GibbsCAM-versioissa "valittujen operaatioiden" 

postprosessorointi saattoi aiheuttaa ongelmia toisiinsa 

yhteydessä olevien operaatioiden välillä. "Valittujen 

operaatioiden" postaus on siksi korvattu uudella toiminnolla, 

jonka avulla käyttäjä voi deaktivoida yhden tai useamman 

operaation. Deaktivoitu operaatio ei vaikuta postprosessorointiin 

tai simulointiin, eikä se vaikuta jääntömateriaalin laskentaan tai 

synkronointiin. Operaatioiden päivittäminen ei myöskään vaikuta 

deaktivoituihin operaatioihin. 

 

OPERAATIOIDEN RYHMITTELY 

Operaation hallinta mahdollistaa operaatioiden näyttämisen samalla tavalla kuin operaatiolistan 

kuvakkeet, eli ne voidaan ryhmitellä pääprosessin alle kompaktimman näkymän saamiseksi tai 

näyttää ja muokata yksitellen. 
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SIMULOINTI 

Simuloinnin uudet ominaisuudet: KIINNITTIMEN LÄPINÄKYVYYS-painike – kiinntin voi näkyä 

normaalisti, läpinäkyvänä tai sen voi piilottaa kokonaan. Uusi SUUREN SYÖTÖN KOLARIN VALVONTA 

asetus antaa käyttäjälle mahdollisuuden määrittää, mitä pidetään suurena syöttönä (eli tämän arvon 

ylitys on ei-lastuavaa liikettä). Jos työkalu osuu materiaaliin syöttönopeudella (mm/min), joka ylittää 

rajan, tämä katsotaan törmäykseksi ja näyttöön tulee varoitus. Tällä tavalla syöttötörmäykset 

voidaan havaita aivan kuten pikaliike törmäykset. 
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KONEISTUS/TYÖKALUT/TYÖSTÖRADAT 

SORVAUS – MONITOIMIPORA 

Uusi sorvaustyökalu: "MultiFunctionDrill" (MFD). MFD-työkalu on monitoimityökalu, jossa on 

teräpala, jolla voidaan tehdä sekä porausta että sorvausta. Työkalu voi porata kappaleen keskelle 

(sorvausporaus) tai keskiön ulkopuolelle (pyörivä työkalu), sekä eri kulmissa (kulmapitimellä tai B-

akselilla). Keskelle porauksen jälkeen MFD:tä voidaan käyttää välittömästi sorvaustyökaluna ilman 

työkalun vaihtoa, esimerkiksi sisäsorvaukseen. 

 

 

SORVAUS – TERÄPALAN KALTEVUUS JA TAKAKEVENNYS 

Sorvausterien dialogiin on lisätty useita uusia leikkauskulmien asetuksia (aksiaalinen ja säteittäinen 

kaltevuus sekä takakevennys), jotta sorvausterä vastaa tarkasti työkalunpitimen kulmia ja siten myös 

simuloituu oikein. 
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TURNING – ”TURBO” DRILLING 
Poraus voidaan nyt tehdä suuremmalla nopeudella, koska GibbsCAM sallii nyt sekä työkalun että 
sorvin karan pyörimisen samanaikaisesti. Siten on mahdollista porata suuremmalla syöttönopeudella. 
Erityisen hyödyllinen pienen kierrosluvun koneissa ja porattaessa halkaisijaltaan pieniä reikiä, joissa 
vaaditaan korkeaa kierroslukua.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
© Cenic Finland OY – Muuraintie 5 – 33920 Pirkkala - Suomi 

 

SORVAUS – SANDVIK PRIMETURN 
 
Sandvikin ainutlaatuinen "kaikkiin suuntiin sorvaava" tekniikka on 
nyt integroitu GibbsCAM:iin. CoroTurn® sorvausterien (tyyppi A ja B) 
ja kehitttyneiden työstöratojen ansiosta materiaalia voidaan poistaa 
huomattavasti aggressiivisemmin. Sorvaamalla kaikkiin suuntiin 
saavutetaan useita etuja, yksi esimerkki on sisäsorvaus, jossa on 
suuri etu sorvata "taaksepäin", koska se parantaa lastunpoistoa. 
Työstövoimat ovat kuitenkin suuret, hyvä kiinnitys on välttämätöntä. 
Ulkoiseen (OD) sorvaukseen suositellaan tukikärjen käyttöä. 
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SORVAUS – LASTUAMISVOIMIEN VAIHTELU 
 
Useimmat Gibbscamin sorvausmenetelmät tarjoavat nyt 

tuen lastuamisvoimien vaihtelulle. Se, miten tämä 

tarkalleen toimii eri koneissa, vaihtelee, mutta 

useimmissa tapauksissa siihen liittyy ohjauksen 

toiminto, joka muuttaa joko syöttöä tai kierroksia. 

Vaihtelemalla syöttöä tai kierroksia resonanssi ja tärinä 

vähenevät ja lastun katkeaminen paranee.  

Konevalmistajat, jotka tarjoavat muuttuvaa 

kierrosnopeutta ovat mm. Haas ja Soraluce (spindle 

speed variation/SSV), Okuma (harmonic spindle speed 

variation/HSSC ja variable spindle speed threading, 

VSST) ja DMG Mori (alternative speed). 

Muuttuvaa syöttöä tarjoavia konevalmistajia ovat mm. Star 

(High Frequency Turning tai HFT), Citizen ja Miyano 

(Low Frequency Vibration tai LFV) ja Tsugami 

(Oscillation Cutting). 

 
SORVAUS – VOLUTURN ACTC (Active Chip Thickness 
Control).  
VoluTurn (dynaaminen sorvaus) tarjoaa nyt ACTC:n, 
jonka avulla VoluTurn voi muuttaa syöttönopeutta ja  
lastuamissyvyyttä hetkellisesti, jotta haluttu 
lastunvahvuus saavutetaan. 
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SORVAUS – TUKI SISÄPUOLISELLE ELLIPTISELLE SORVAUKSELLE 
 
Elliptisen sorvauksen toimintoa (sorvaus solidiin C-akselin avulla, elliptiset muodot) on laajennettu 
tukemaan myös sisäpuolista (ID) koneistusta. 
 

 
 

SORVAUS – UUDET KIERTEYTYSTOIMINNOT 
 

• KIERTEET OTSAPINTAAN (nousu X-suuntaan). 
• Tämä toiminto voi nyt luoda kierteen kappaleen etutasolle (säteittäinen kierre). 
• KIERRRE MUUTTUVALLA NOUSULLA 

Tekee kierteen, jossa nousu muuttuu jatkuvasti määrittämällä alku- ja loppunousu. Voit myös 
yhdistää useita eri segmenttejä (jokaisessa eri nousu) samaan työstörataan. 

• MITOITUSPISTEEN VALINTA KIERTEEN SORVAUKSESSA 
Antaa käyttäjän määrittä kierteen aloituskohdan, joko työkalusta tai kierteestä. 
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KONEISTUS/TYÖKALUT/TYÖSTÖRADAT 

REIÄT – JYRSINTÄ AVARRUS, SPIRAALI  

Reikäprosessin jyrsintäavarruksessa voi nyt valita jatkuvan spiraaliliikkeen 

sisältä ulospäin. Käyttäjä voi määrittää alku-/loppuliikkeet ja 

aloitushalkaisijan. 

 

JYRSINTÄ ja SORVAUS – UUDET PORAUS JA KIERTEYTYS TYÖKIERROT  

Useita uusia poraus- ja kierteytystoimintoja ja työkiertoja on lisätty. 

Vakiotyökiertoihin kuuluvat nyt lastunkatkaisu, poraus muuttuvalla 

lastunkatkaisulla sekä ”kanuunaporaus” omilla säädettävillä 

parametreilla. 

 

   

 
 
JYRSINTÄ – SYLINTERIPROFIILIN KÄYTTÖ (suoraan solidista) 
 
Sylinterijyrsintä (RotaryMill) voidaan nyt tehdä suoraan 3D-malliin ”sylinteriprofiilin” avulla. 
Jyrsintägeometrioita ei siis enää tarvitse irrottaa solidista ja suoristaa, tämä suoraan profilerin 
profiilista ominaisuus tekee prosessista erittäin yksinkertaisen ja nopean. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
© Cenic Finland OY – Muuraintie 5 – 33920 Pirkkala - Suomi 

 
JYRSINTÄ – TUKI EI-PORAAVILLE JYRSIMILLE 
 
Taskun jyrsinnässä (rouhintaprosessi/tasku) on lisätty tuki jyrsimille, jotka eivät voi porata. "Älä 

tunkeudu" valinnalla jyrsin välttää automaattisesti alueet, joilla ei voida tehdä jyrsintää pelkällä 

kylkijyrsinnällä. 
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5-AXIS MODUULI 
 
5-akselimoduulissa on monia parannuksia, joista tärkeimmät on lueteltu alla. 
Tarkemmat tiedot:  ”WhatsNew_GC2023.pdf” 
 
• PINNAT, RAUTALANKA, PROFIILIN TYÖSTÖ: Mukautetut lähestymiset/poistumiset 
 

 
Yllä: Määriteltävissä olevat lähestymis-/poistumisradat 5-akseli moduulissa 

 
5-AKSELIMODUULIN PARANNUKSET: 
 
• Pinnat, profiilin työstö ja rautalanka mallit: Mukautettavat lähestymiset/poistumiset. 
• Pinnat, Virtauslinja: Virtauksen suunta. 
• MultiBlade:  

- Tuki täydelle törmäystarkastelulle. 
-  Parametrit ensimmäiselle lastulle. 
-  Erillinen valinta siivelle ja pyöristykselle. 

• Moniakselinen työstö:  
- Jääntöviimeistely. 
- Tuki useille pinnoille. 

• Moniakselinen rouhinta: 
-  Kiinnitinpintojen määrittely. 
-  Yhdysliike > Vetäytymiset: Interpolaatio kallistuskulmat. 

• Rotaatiotyöstö:  
- Hyöty: Yhdysliikkeiden syöttö. 
-  Osan määritys > Rajoitukset (2D- ja 3D-käyrä). 
-  Syvyysaskeleet. 
-  Pienten alueiden suodattaminen pois. 

• Jäysteen poisto (Deburring):  
- Reunamäärityksen rajaaminen esimerkiksi solidilla. 
-  Spiraaliradat suljettuihin muotoihin. 

• Rautalanka: 
- Yhdysliike > Vetäytymiset: Automattinen  turvakorkeus. 
- Pinnat: Jatka/Trimmaa. 
- Pohjan viimeistely > Lastuamistapa: Spiraali. 
- Kaiverrus: Vertikaali profiiliramppi lähestymiseen. 
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- Kaiverrus: Järjestely (Valintajärjestys, Vasemmalta oikealle jne.). 
- Kaiverrus > Aloitus: Sisäiset nurkat, käyrän alkupiste jne. 
- Kaiverrus (Rouhinta): Jääntörouhinta. 
- 2-Axis rouhinta: Välilastut. 
- 2-Axis rouhinta: Päästökulma. 

• Kolmioverkko 
- Mukautuva rouhinta: Poista aihion jäännöspylväät. 
- Mukautuva rouhinta: Ylityöstö. 
- Yhdensuuntaisesti: Poissulje tasaiset alueet. 
- Vakio Z Alileikkuut: Koneista tasaiset pinnat. 
- Rouhinta: Minimi syvyyslastu. 
- Tasaiset: Alileikkuut. 
- Yhdysliike / Vetäytymiset: Säteisvälys. 
- Rouhinta välilehti / Edistyksellinen: Siirtomatka (lastunleveys %). 

 

 

 

TIETOKONEVAATIMUKSET / WINDOWS SUPPORT 

GibbsCAM 2023 tietokonevaatimukset ovat samat kuin GibbsCAM 2022: 

Käyttöjärjestelmä: Windows 10, 11 tai Windows Server 2019 

CPU: Intel: Core i9, i7, i5 with 4 cores or more / AMD: Ryzen tai Threadripper.  

Kannattaa panostaa kellotaajuuteen. 

RAM  16 GB RAM (tai enemmän) 

GRAPHICS nVidia näytönohjain minimi 2 GB of video ram 

Vaikka GibbsCAM saattaa jatkaa toimintaansa vanhemmissa käyttöjärjestelmissä, Gibbs ei tutki/korjaa 

virheitä, joita esiintyy erityisesti vanhemmissa Windows-alustoissa, joita ei enää tueta. 

POSTPROSESSORI MUUTOKSET / PÄIVITYKSET (UPGRADE) 

nORMAALISTI GibbsCAM-käyttöliittymäparannukset ja uusien 
työstöratojen luomiseen ei tarvita postprosessorimuutoksia. Jotkut 
GibbsCAM 2023:n uudet ominaisuudet vaativat kuitenkin 
postprosessorin päivityksen (upgrade) tai uuden sukupolven 
postprosessorin toimiakseen täysin. 
 
Ota yhteyttä osoitteeseen support@cenic.fi, jos sinulla on kysyttävää 
postprosessorin päivityksestä. 
 
 

 

 

 

 



 

 
© Cenic Finland OY – Muuraintie 5 – 33920 Pirkkala - Suomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


