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Nyheter i GibbsCAM v12
 

 

ANVÄNDARGRÄNSSNITT (GUI) 
Det kraftigt uppdaterade interfacet i GibbsCAM v12 är renare, modernare, mer intuitivt, snabbare 

och ger användaren möjlighet att skräddarsy paletter och menyer med egna funktioner – samtidigt 

som grundfilosofin & workflow från tidigare GibbsCAM bibehålls men förfinas. 

 

DET NYA INTERFACET I KORTHET 

1. Huvudfunktionerna är nu samlade i toppraden. Arbetsflödet startar från vänster 

(dokumentdialogen) och man arbetar sig logiskt vidare till höger. Funktionerna är desamma 

som tidigare återfanns i huvudpaletten. 

2. Genom att högerklicka i toppraden, ges åtkomst till anpassning av interfacet. Användaren 

kan flytta funktioner, riva loss paletter, skapa egna paletter med favoritfunktioner, skapa 

egna snabbkommandon till olika funktioner och även skräddarsy menyerna. De egna 

inställningarna kan sedan sparas. 

3. Menyerna har fått nya beskrivande bildikoner med text. Hjälpfunktionen är mer omfattande 

med tydligare hjälptext och informativa bilder. 

4. Processdialogen intill processlistan är eliminerad. När ett verktyg väljs, föreslår systemet nu 

en lämplig process baserat på verktygsval och MDD. Omvänt, så kan verktyg föreslås baserat 

på vilken typ av process som väljs. KÖR och GÖR OM funktionerna finns nu tillgängliga ”där 

man arbetar” på skärmen, så att användaren slipper flytta muspekaren för att skapa 

verktygsbana. Allt som allt, innebär detta färre kommandon och snabbare programmering. 

5. Statusfönstret är nerflyttat till högra nedre hörnet, frigör plats på arbetsytan. 

Stora eller små ikoner? 

I toppraden, verktygslistan 

och operationslistan kan du 

ställa in ikonstorlek enligt 

ditt önskemål. 



 

 
© Fructus Data AB – Storsätragränd 5 – 12739 Skärholmen - Sweden 

 

ANPASSA INTERFACE / EGNA PALETTER 
GibbsCAM’s nya interface kan skräddarsys helt av användaren. Man kan bestämma vilka funktioner 

som skall synas i menyerna, skapa egna funktionspaletter med sina favoritfunktioner osv. När 

personliga inställningar gjorts kan de sparas, för att sedan laddas in igen senare. Detta gör att man 

hittar funktioner snabbare och att olika användare kan ha olika funktioner & utseende i GibbsCAM. 

Till höger har vi skapat en 

egen palett med utvalda 

favoritfunktioner. Med egna 

favvo-funktioner ”at your 

fingertips” blir arbetet både 

snabbare & roligare. 

 

Nedan: dialogrutorna för interfaceanpassning. 
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INSTÄLLNINGAR / PREFERENSER 
Dialogen för grundinställningar har uppdaterats och är nu mer överskådlig. Samtidigt har man 

förenklat genom att samla alla grundinställningar till ett och samma ställe (inställningar för bl.a 

PostEditor och Grundhållare åetrfinns nu här). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIEW PÅ VERKTYG 
När man hovrar med musen över ett 

verktyg i verktygslistan visas nu en 

preview på verktyg/hållare samt viktiga 

verktygsdata, utan att man behöver 

öppna verktygsdialogen. 

(denna funktion aktiveras under 

”grundinställningar/interface”) 
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OP SUMMERING / VTYGSLISTA 
De tidigare ”opsummering” och ”vtyg 

summering” listorna har ersatts med 

nya listor som enkelt kan redigeras i 

exvis MS Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FÄRG PÅ VERKTYGSBANA 
Via knapp i den flytande paletten kan 

färgschema för verktygsbanor ställas in 

enkelt. Färger kan tilldelas 

operationsvis, baserat på verktyg eller 

helt fritt. 

En av möjligheterna med detta är att 

man kan visa ”färgskala” i 

verktygsbanan, dvs visa var matningen 

är ”high” och var den är ”low”. 
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BEARBETNINGSMARKÖRER 
För att förenkla selektering kan användaren nu välja vilken storlek bearbetningsmarkörerna skall ha 

på skärmen (sätts i Grundinställningar). Särskilt användbart på högupplösta bildskärmar, exvis 4k 

bildskärmar. 

 

 

 

 

 

 

PROCESSGRUPPER 
Processgrupperingen styr vilka processtyper som är 

tillgängliga baserat på val av maskin (MDD).  

Användaren kan nu styra innehållet i 

processgrupperna genom att högerklicka i titelraden, 

och bestämma vilka typer av processer som skall 

vara tillgängliga för vilken typ av maskin så att icke 

önskade processtyper inte finns med (inte kan 

väljas). 

 

 

 

NY SÖKFUNKTION 
Ibland kan det vara knepigt att hitta ett viss funktion, man kanske har 

glömt vilken meny man skall leta i... Nu kan du söka fritt efter 

funktioner bara du kommer ihåg någon del av funktionens namn. Klicka 

sedan på sökresultatet så startas funktionen. 
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OFTA ANVÄNDA FUNKTIONER – ”AT YOUR FINGERTIPS” 
1. KÖR / GÖR-OM 

Knapparna för KÖR och GÖR-OM 

finns nu ”at your fingertips”. 

 

Dels i processlistan, dels i 

processdialogen, och därtill på 

valfri plats där du högerklickar på 

skärmen – dvs där du vill ha dem! 

 

 

 

2. RENSA PROCESSLISTA 

Ny RENSA knapp tömmer och städar bort alla processer i processlistan smidigt, så att du slipper 

markera och radera. På samma sätt finns nu SORTERA knappen tillgänglig i operationslistan. 

 

3. VYKONTROLLEN (TRACKBALL) 

Kan som vanligt accessas via vymenyn, men nu finns även en interaktiv vykontroll. Så 

snart du hovrar med musen ovanpå koordinataxel symbolen på skärmen, så visas 

vykontrollen och du kan rotera, byta vy osv. På detta sättet blir vykontrollen tillgänglig 

när den behövs, men ur vägen när den inte används. 

 

IMPORT / EXPORT 
CAD FORMAT 

Importfunktionen har standardiserats, dialogrutorna är nu mer enhetliga oavsett importformat. 

Följande importformat har uppdaterats / adderats: 

o ACIS: Import/Export (as ACIS-SAT) ...................... R2x <tbd />  

o Autodesk Inventor: Add-in/Import ..................... 201x <tbd />  

o CATIA v5: Import ................................................. R2x <tbd />  

o CimatronE: Add-in ............................................... 1x <tbd />  

o KeyCreator: Add-in/Import ................................. x.y <tbd />  

o Mechanical Desktop: Add-in ............................... 20xx <tbd />  

o NX (Unigraphics/UGS; Siemens PLM): Import .... x.y <tbd />  

o Parasolid: Import/Export .................................... v2x <tbd />  

o PTC Creo Parametric: Import/Export ................... Wildfire vx.y <tbd />  

o Rhinoceros: Add-in/Import ................................. x.y <tbd />  

o RealDWG: Import ................................................ 201x <tbd />  

o Solid Edge: Add-in/Import .................................. STx <tbd />  

o SOLIDWORKS Add-in/Import .............................. 201x <tbd />  
 
* vissa format är tilläggsmoduler 
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EXPORT 

3D PDF EXPORT 
 
Nu kan du även exportera modeller som 3D PDF 
filer. Selektera valfri solid i GibbsCAM, och 
exportera som 3D PDF så skapas en PDF fil där  
du kan göra annotationer, samt granska i 3D. 
 
I 3D PDF filerna kan du rotera, zooma, panorera 
och skapa tvärsnitt på modellen, med mera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MULTIPART och TMS 
TMS funktionen och Multipart funktionen har 
flyttats till en egen flik i dokumentdialogen för 
smidigare access. 
 
Multipart funktionen (som tidigare låg under 
post) har fått flera nya funktioner och detalj-
repeteringarna visas nu även i simuleringen 
(inklusive automatisk repetering av råämnen). 
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UTÖKAT STÖD FÖR STL 
STL modeller kan bearbetas även med 2.5D 

funktionerna (konturfräs/fickfräs). Vid 

bearbetning på STL kan modellens 

egenskaper/mått nu utforskas precis som på 

en vanlig solidmodell, med ALT-click 

kommandot. Även Profilexperten kan nu 

användas för 2D bearbetning på STL modeller. 

 

 

 

VOLUMILL 
GibbsCAM VoluMill modulen har uppdaterats med senaste Celeritive v8 kärnan och erbjuder även 

utökat stöd för skärdataberäkning via TeknologiExperten. VoluMill ingår som std i fräslicenser. 

VOLUTURN 
GibbsCAM VoluTurn är en helt ny modul för så kallad dynamisk svarvning. VoluTurn’s verktygsbanor 

innebär många fördelar – enkel programmering, kortare bearbetningstid och lägre 

verktygskostnader. Särskilt fördelaktig är funktionen vid bearbetning i svåra/hårda/sega material 

såsom exvis svarvning av djupa spår i rostfritt. Voluturn ingår nu som std i alla svarvlicenser. 
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SOLIDSURFACER MODULEN (3D) 
Nya funktioner i 3D fräs modulen: 

KOLLISIONSHANTERING 
Samtliga frässtrategier i 3D modulen stöder nu 
kollisionsberäkning mot fixturer. 
 

 
 

ADAPTIV FICKFRÄSNING 
Ny Adaptiv fräsfunktion med mjuka och högeffektiva verktygsbanor. Kan med fördel användas för 
både 2D och 3D grovfräsning. Adaptiva fräsfunktionen beräknar verktygsbanor baserade på 
verktygets ingreppsvinkel (omslutningsvinkel). Snarlik VoluMill i beteendet men med skillnaden att 
stegbredden varieras och matningen hålls konstant. 
 
 

5 AXIS MODULEN 
Den femaxliga modulen har uppdaterats med ett stort antal nya finesser. 

 
ALLMÄNT 
GibbsCAM 5axis är en mycket kraftfull modul, med nästan ändlösa möjligheter. För att på ett smidigt 
sätt ta del av och upptäcka alla möjligheter finns nu en ny videokanal etablerad för 5axis modulen. 
Länk till Videokanalen 
 
FRIGÅNG/ÅTERGÅNGSPLAN 
Hanteringen för frigångsplan förenklas och får fler möjligheter. Med 
nya valet Automatisk kan 5axis modulen hjälpa till att automatiskt 
välja lämplig återgångshöjd när verktyget behöver lyfta loss från 
detaljen (fliken Länk / dialogrutan Återgång).  
När återgångsfunktionen Plan används, kan även här riktningen för 
planet sättas till Automatisk. Önskar man välja en specifik riktning 
(plan) manuellt kan riktningsvärdena anges med fler metoder än tidigare (Genom eller Radie). Vid 
definition av frigångsplan erbjuds nya inställningar som ger bättre kontroll över Inkrementella 
frigångsvärden. 
 

 Strategin Mellan 2 flödeskurvor, har fått fler inställningar under avancerade kant tillval för 
”förlängning av flödeskurvor”, ger jämnare verktygsbanor längst ut vid gränskurvorna   

 Strategin Projicera Kurvor, riktning kan nu anges för envägs bearbetning 
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5axis förbättringar forts... 

 

 Under Verktygsaxel Kontroll, finns ny inställning ”Behåll 
Tiltning”,  som ger möjlighet att bibehålla tilt gentemot 
huvudaxeln för att undvika kollisioner när detaljgeometrin 
välver. 

 

 

 

 

 

 

 Under Kollisionskontroll / avancerade inställningar, när ”kontrollera länkrörelser” valts kan 
användaren nu även välja att trimma kontur för säker återgång 

 I grovbearbetning med Flera Pass, kan användaren nu välja ”gradvis vinkeländring i bearbetning” 

 

Ytterligare en mängd nya funktioner har adderats i 5axis modulen, för mer komplett beskrivning se 
”What’s New in GibbsCAM v12.PDF” 

 

 
 
5 AXIS PORTFRÄS 
Nya finesser i portfräsmodulen: 
 

 Möjlighet att begränsa utkodning till 4-
axlig kod har adderats, användbar för 
maskiner som saknar 5e axel, exvis svarv 
med C-axel 
 

 I strategin Grovbearbetning/Offset  finns 
fler val för tiltning samt ny option under 
länkfliken, vid länkning ”på vinklad sida” 
finns nu valet ”återgå till R-plan” 

 Under fliken Kollisionskontroll kan nu 
tolerans värde anges 
 

 Strategin Adaptiv har adderats i 
portfräsning/grov. Adaptiva strategin ger 
mjuka spiralformade verktygsbanor och 
mer effektiv avverkning jämfört med 
traditionell offsetfräsning som stegar i 
sidled.  
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PMI DATA VIA STEP FRÅN SOLIDWORKS 
Nu finns möjlighet att läsa in PMI data (tolerans samt form & läges info) även från Solidworks till 

GibbsCAM. Kräver att Solidworks användaren har MBD modul som kan exportera PMI data. Mer info 

om denna på länken: http://www.solidworks.com/sw/products/technical-

communication/solidworks-mbd.htm  

 

 
 

 

MATERIAL/SKÄRDATA 
Materialdatabasen i GibbsCAM har 

uppdaterats och är nu enklare att 

hantera. Material och skärdata kan 

adderas, ändras och raderas 

smidigt via den uppdaterade 

dialogrutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidworks.com/sw/products/technical-communication/solidworks-mbd.htm
http://www.solidworks.com/sw/products/technical-communication/solidworks-mbd.htm
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SJÄLVSTUDIE VIDEOS FRÅN COGNUS 
I GibbsCAM’s hjälpmeny finns nu direklänk till Cognus självstudievideo för GibbsCAM 12. Detta är en 

kostnadsfri video som instruerar om nyheterna i GibbsCAM 12. På Cognus hemsida erbjuds även en 

mängd övriga GibbsCAM ”training videos”. 

 

 
 

FRUCTUS TOOLMANAGER, v2.2 
Vi har även uppdaterat och skrivit om vår verktygs & fixturdatabas ToolManager för GibbsCAM v12*. 

Samtidigt har ett flertal fixar och förbättringar gjorts internt i Toolmanager vilket gör appen mer 

intuitiv och robust. Kunder med aktivt serviceavtal på ToolManager får uppdateringen kostnadsfritt. 

 

 
* ToolManager för GibbsCAM 12 beräknas klar för release under september 

 
 


