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Alphacam

v dílně vítěze nábytkářské soutěže
Petra Slatinová

Ohromující funkční
spojení recepce,
posezení a loga v sídle
přední módní značky
Fred Perry získalo
nejvyšší ocenění pro
dřevozpracující firmy
v hrabství
Cambridgeshire.
Společnost Cutting
room obdržela
v kategorii nábytku
cenu za vysoce
komplexní projekt
zahrnující celkem
405 individuálně
tvarovaných
komponent
vyrobených
z 18milimetrové
břízové překližky
dlouhé 7,3 metru
a vážící 2,5 tuny.
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Mark Durey, spoleèník ve firmì Cutting room,
byl výhrou velmi potìšen zejména z toho dùvodu, že Cutting room se nezabývá pøímo výrobou
nábytku, ale pouští se spíše do specialit frézovaných ze døeva na CNC stroji. Durey dále øíká,
že díky Alphacamu, který je špièkou v oblasti
CAD/CAM softwaru, byli schopni vytvoøit všechny èásti tohoto nároèného projektu.

Pùvodní koncepce modelu byla zhotovena v CAD
programu Rhino3D panem Amrem Assaadem,
partnerem architektù Buckley Gray Yeoman,
kteøí s firmou Cutting room úzce spolupracovali
v prvotní fázi projektu pøi tvorbì 3D modelu. 3D
model se pak v CAD rozdìlil na jednotlivé pláty.
„O zbytek se postaral Alphacam, vèetnì generování NC kódu pro náš router Anderson Duo (tj.
CNC stroj pro frézování døeva), na kterém jsme
pak všechny potøebné díly vyrobili. Vzali jsme
vždy nìkolik tìchto plátù a udìlali v nich otvory
pro èepy, nìkteré jako plochy a nìkteré jako solid modely. Pak jsme jednotlivé pláty vyskládali
v Alphacamu na tabule.“
Alphacam znaènì pomohl pøi øešení problémù s plochami, které nebylo možné vyøešit v Rhinu. „Alphacam nám poskytl nástroje a funkce,
které jsme potøebovali pro jejich zvládnutí, vèetnì
možnosti zobrazit si oblasti, kde je geometrie
neuzavøená. Tyto nástroje a funkce jsou pro tento
typ práce naprosto nepostradatelné.“
Tisíce øádkù NC kódu byly generovány
z Alphacamu k vytvoøení NC dráhy nezbytné
k zajištìní správných tvarù jednotlivých panelù
a pøesného umístìní otvorù pro èepy. Jakmile
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byly vyrobeny všechny potøebné komponenty,
bylo provedeno pokusné složení v dílnì v Huntingdonu, kde se zkontrolovalo, že je vše v naprostém poøádku a vše pøesnì navazuje. Poté
bylo nutné bìhem dne vše rozebrat a o dva dny
pozdìji zase v Covent Garden Freda Perryho
v Londýnì znovu složit.
„Pøestože témìø každá ze 405 souèástek byla
rozdílná, byli jsme si jisti, že s pomocí Alphacamu
na našem stroji Anderson Duo vyrobíme všechny
potøebné dílce vysoce pøesnì, protože je to pro
úspìch projektu klíèové. I když se jedná o pomìrnì starý stroj, víme, že je mnohem robustnìjší než
leckteré nové CNC routery, a díky Alphacamu má
možnosti srovnatelné s novými stroji.“ Anderson
má 2 hlavy s automatickou výmìnou pro 8 nástrojù, 2 stoly 1600 mm x 1600 mm, které byly pro
tento projekt používány jako jeden o rozmìrech
3200 mm x 1600 mm.
Tvarové komponenty byly frézovány z celkem
70 desek. Poté, co byly všechny komponenty
vyrobeny, bylo tøeba ruènì obrousit 1800 metrù
hran. „Všechny hrany jsou lakované tøikrát – to
znamená, že jsme brousili více než 5000 metrù
okrajù dílcù plus všechny povrchy!“
Stejnì jako mnoho neobvyklých zakázkových
projektù vyrábí The Cutting room širokou škálu
dveøí do kuchyní, ložnic a koupelnových skøínìk na
stroji SCM Routomat 3. Dále také používají router
SCM Record 220 osazený multi-vrtací hlavou se

16 nástroji s automatickou výmìnou pro 10 nástrojù, a to pøedevším pro 3D frézování, které tvoøí
pøibližnì 5 % jejich obratu. Všechny tøi CNC routery jsou programovány pomocí Alphacamu.
Když dostali svùj první CNC router, psali kód
ruènì a vynášeli rozmìry dílcù na milimetrový papír. „Když jsem pak vidìl, jak je možné pracovat
s Alphacamem a generovat dráhy a NC kód, hned
jsem jej zakoupil. Toto bylo asi pøed 20 lety a od
té doby používám Alphacam dennì, pro naše
potøeby je to ten nejlepší software.“
„Nyní mùžeme pracovat mnohem pøesnìji
a lépe, díky Alphacamu. V kanceláøi zpracujeme

programy s maximální pøesností, a když pak
vidíme, že je to na stroji také perfektní, máme
z toho pocit dobøe odvedené práce. Alphacam
je také vynikající pro 2D práci a dveøe, které tvoøí
vìtšinu našeho obratu. Snadno to vyváží nízký
podíl 3D zakázek.
Zvládá vše, co potøebujeme… Díky Alphacamu prosperujeme.“

Aspire pro Alphacam

Aspire pro Alphacam v sobì spojuje to nejlepší z oblasti umìleckých 3D designových softwarù s jednièkou na trhu CAD/CAM software
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Alphacam. Toto partnerství slibuje velmi
zajímavé øešení, které bychom vám nyní rádi
pøedstavili.
Aspire pro Alphacam je snadno použitelné
øešení pro uživatele vyžadující rychlou tvorbu
3D reliéfních modelù s rychlou a efektivní
tvorbou drah nástrojù a rychlým generováním
CNC kódu.

Pro koho je vhodný Aspire pro
Alphacam?
• Døevoøezbáøe,
• výrobce znaèek (napø. oznaèení domu),
• výrobce nábytku,
• výrobce sekretáøù,
• zpracovatele tvrdých povrchù,
• rytce,
• konstruktéry modelù,
• klenotníky,
• architekty,
• školy a univerzity,
• sochaøe a umìlce tvoøící ve 3D.
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Hlavní konstrukční funkce:
• 2D kreslení a pomùcky pro práci s geometrií,
• import 3D klipartù a polygonových 3D modelù,
• tvorba 3D útvarù z vektorového obrysu,
• interaktivní sochaøství a modelování,
• tvorba 3D povrchové textury z obrázkù,
• manažer 3D dílù,
• bezproblémová implementace do výrobního
prostøedí.
Klíčové výrobní funkce:
• Pokroèilé 2D a 3D hrubovací a dokonèovací
cykly,
• optimalizované vrtací cykly,
• automatické programovaní pomocí „obrábìcích stylù“,
• simulace drah nástroje a plná simulace modelu stroje,
• kontrola kolizí nástroje s obrobkem,
• automatické vyskládání nepravidelných dílcù,
• rychlé a pøesné generování CNC kódu,

• vhodné pro 2,5D až 4–5osé plynulé obrábìní.

S Aspire pro Alphacam dokážete:
• Tvoøit, upravovat a vyrábìt ohromující 3D
øezby,
• vyøezávat ozdobné panely a dveøe,
• navrhovat vlastní døevìné interiérové prvky
a architektonické øímsy,
• vyøezávat prostorové nápisy a ještì mnohem
více!
S Aspire pro Alphacam mohou uživatelé rychle
a snadno pøevést 2D výkresy, fotografie, kresby
a grafické konstrukce do unikátních vysoce kvalitních 3D øezeb a projektù. Licenci Alphacam
s Aspire lze u nás zakoupit již od 49 000 Kè.
Autorka pracuje v akciové spoleènosti Nexnet.
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