


Mastercam Dynamisk bearbetning eftersträvar banor med konstant maximal spåntjocklek vid 
fräsning och svarvning. I många fall kan bearbetningstiden minska drastiskt samtidigt som livslängden 
på verktyget ökas avsevärt. Mastercam Dynamisk bearbetning publicerades första gången 2008 och 
har sedan dess utvecklats hela tiden i nära samarbete med välkända maskin- och verktygstillverkare.
Mastercam är banbrytande inom detta område.

Dynamisk Fräsning Dynamisk Grovsvarvning

Mastercam Dynamisk Fräsning skapar en konstant 
maximal spåntjocklek oavsett hur formen på 
detaljen ser ut. Detta ger en kontrollerad och säker 
bearbetningsprocess. Dynamisk fräsning har visat sig vara 
lämpligt vid bearbetning med solida hårdmetallfräsar då 
man kan använda verktygets hela skärkantlängd. 

Vid konstant maximal spåntjocklek kan man 
använda optimerade skärdata vilket medför kortare 
bearbetningstid, ökad livslängd på verktyget och ökad 
processäkerhet vid obemannad drift. 

Mastercam Dynamisk Fräsning har 
bearbetningsoperationer för 2D och 3D.

Utvecklad tillsammans med Sandvik Coromant för 
grovsvarvning med runda skär. Verktygsbanans rörelse 
är enligt Sandvik Coromant rekommendationer. En 
optimerad verktygsbana med kontroll på maximal 
spåntjocklek ger upp till 300 % längre livslängd på skäret 
jämfört med traditionell grovsvarvning. 

Utöver detta får man följande: 
 • Kortare cykeltid 
 • Icke-linjära rörelser, vilket minskar ”strålförslitning”. 
 • Mjuka rörelser, minskar vibrationer. 
 • Bättre spånbrytning pga. högre matning.

”Dynamisk fräsning är en av de mest revolutionerade metoder som har 
skapats på senare tid. Vi har uppmätt hos kunder ökad livslängd på 
verktyget upp till 10 gånger mer jämfört med traditionell bearbetning”

Eddie Kurist 
Serviceingenjör, Seco Nordic

”När vi började använda Dynamisk Fräsning för några år sedan, såg vi att 
verktyget höll för 20 st detaljer istället för 5 st som tidigare. Vi bearbetar i 
magnetiskt rostfritt som sliter en hel del på verktyget.”

Magnus Isaksson 
Produktionschef och delägare, Degerfors Mekaniska Verkstad

”Livslängden för ett fräsverktyg vid konventionell fräsning kan vara så 
kort som 15 minuter, medan det vid dynamisk fräsning håller upp till 6 
timmar.” 

Carl Heiwall 
Produktionsingenjör, Bucher Emhart Glass 
Läs hela artikeln på www.ameab.se.

”Dynamisk Grovsvarvning har kontroll på spåntjockleken vilket är oerhört 
viktigt vid bearbetning i tuffa material. Vi ser från praktiska tester att 
problem med vibrationer minskar, produktiviteten kan öka med 50 % och 
fördubblad livslängd på verktyget.”

Åke P. Nilsson 
Produktspecialist svarvning, Sandvik Coromant Sverige
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