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1. BEVEZETÉS 

Meghatározás 

Az 5 tengelyes megmunkálások három nagy csoportját különböztetjük meg. 
- 5 oldalas megmunkálás 
- 3+2 tengelyes megmunkálás 
- 5 tengelyes szimultán megmunkálás 

5 oldalas megmunkálás 

A munkadarab 5 oldalának komplett megmunkálása egy felfogásban, egy gépen tör-
ténik. Ily módon csökken a megmunkálási idő, és a felfogások számának csökkené-
sével nő a megmunkált munkadarab felületi minősége és pontossága. Az 5 oldalas 
marás esetén a megmunkálást, egy függőleges-vízszintes fejváltás és a körasztal 
segítségével, visszavezethetjük hagyományos 3 tengelyes megmunkálásokra. Az 
aktuális szerszámtengely irányát a programban a G17(Z), G18(Y), G19(X) kódok se-
gítségével adhatjuk meg. A megmunkáláshoz a PowerMill korábban ismertetett 3D-s 
megmunkálási stratégiát használhatjuk. 
 
3+2 tengelyes megmunkálás 

Ez a fajta megmunkálás az 5 oldalas és a ferde felülettel és furattal rendelkező mun-
kadarabok megmunkálásának kombinációja. Itt a 2 forgástengelyt csak pozícionálás-
ra használjuk. Ez azt jelenti, hogy a forgatás eredményeképpen a főorsó a megmun-
kálás során mindig merőleges lesz a felületre.Ily módon lehetővé válik az 5 oldal, 
valamint a ferde furatok és felületek egy felfogásban történő megmunkálása. A sík-
döntés lehetővé teheti azt is, hogy a megmunkálás során a szerszám kedvező szög-
ben érintse a darabot. (pl.: gömbvégű maróval történő simítás esetén ne a szerszám 
csúcsa, hanem a gömb palástfelülete forgácsoljon)  
Folyamatos 5 tengelyes megmunkálás 

Ezt a fajta megmunkálást olyan daraboknál használjuk, ahol a munkadarab meg-
munkálásához az 5 tengely egyidejű, szimultán elmozdulására van szükség. A 3D-s 
felületek komplett megmunkálása tökéletes felületi minőség és pontosság mellett 
történik, mivel a darab készre simítása egy felfogásban egy gépen történik. Kihasz-
nálható az 5 oldalas megmunkálás minden előnye is. 
Attól függően, hogy a mi végzi a forgómozgást, a marógépeknek 3 alap típusa 
létezik: 

– Asztal/asztal típusú változat  
Mindkét forgómozgást az asztal végzi 

– Fej/fej típusú változat 
Mindkét forgómozgást a marófej végzi 

– Fej/asztal típusú változat  
Egyik forgómozgást a marófej, a másikat az asztal végzi 

mailto:ferenc.szucs@cnc-agora.com


1. Bevezetés  PowerMill Öttengelyes megmunkálás 

PowerMill 9  1.2 
 Összeállította: Szűcs Ferenc okl. gépészmérnök  
 2100 Gödöllő Körösi Csoma S. utca 18. 
 email: ferenc.szucs@cnc-agora.com 
 Mobil: +36 20 32 39 346 

 

Az 5 tengelyes megmunkálási stratégiák csoportosítása 

 Nagyolás 

 3+2 tengelyes (Az összes korábban ismertetett 3D-s nagyoló eljárás.) 

 Többtengelyes licensz nélkül 

 Többtengelyes licensszel 

 Folyamatos 5 tengelyes (Többtengelyes licensszel) 

 Ofszet nagyolás 

 Raszter nagyolás 

 Kontúrnagyolás 

 Simítás  

 3+2 tengelyes (Az összes korábban ismertetett 3D-s simító eljárás.) 

 Többtengelyes licensz nélkül 

 Többtengelyes licensszel 

 Folyamatos 5 tengelyes (Többtengelyes licensszel) 

 Gömbvégű maróval (Az összes korábban ismertetett 3D-s simító el-

járás.) 

 Tetszőleges maróval 

 Swarf simítás 

 Projekciós simítás 

 Profilozó simítás 

 Egy felület simítása 

 Illesztett minta szerinti simítás 
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