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Informacje ogólne 
 

Alphacam to jeden z najlepiej znanych i renomowanych systemów CAD/CAM dla przemysłu 

kamieniarskiego. Moduły AlphaStone zostały zaprojektowane tak by stawić czoła problemom 

związanym z obróbką marmuru i kamienia. Oprogramowanie wspiera praktycznie dowolną 

konfigurację maszyn od 2-u po 5-cio osiowe oraz specjalistyczne obrabiarki uŜywane w BranŜy. 

 

 

System Alphacam wykorzystywany jest w 

wielu firmach na całym świecie, od małych firm 

rodzinnych po duŜe korporacje, a jego 

funkcjonalności sprawdzają się w wielu gałęziach 

przemysłu. 

 

Oprogramowanie prezentuje najwyŜszą jakość 

dla przemysłu kamieniarskiego, drzewnego, 

meblarskiego i wielu innych. Nasze systemy są 

najlepsze w swojej klasie i przyczyniły się do 

sukcesu wielu firm na całym świecie.  

 

 

 

 

Jednym z najwaŜniejszych wyzwań dla systemu była 

 Sagrada Familia Gaudiego w Barcelonie. Przyciągająca 2 

 mln, odwiedzających rocznie, katedra została uznana za 

 jeden z najoryginalniejszych i najambitniejszych budynków 

 powstałych współcześnie. Alphacam został uŜyty w 

 produkcji elementów budynku. Głównym celem było 

 zwiększenie moŜliwości przy tworzeniu geometrii, 

 upłynnienie produkcji elementów kamiennych, między 

 innymi tak by pasowały do siebie „za pierwszym razem”, 

 bez konieczności korygowania kształtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

System jest kompatybilny ze wszystkimi obrabiarkami 

CNC, oprogramowaniem kontrolującym produkcję i platformami 

bazującymi na systemie Windows. 



 



 

AlphaStone Standard 
 

 

 

 

Profile 2.5D i 3D mogą 

być obrobione zgrubnie, 

szybko i efektywnie z 

uŜyciem pił mostowych z 

uwzględnieniem naddatków. 

Jest to szczególnie 

pomocne przy obróbce 

elementów o kształcie 

zbliŜonym do umywalek i 

wanien. 

 
 

 

 

 

AlphaStone Advanced 
 

 

Piły mostowe mogą być uŜyte w dowolnej orientacji do wykończenia trójwymiarowych 

powierzchni. 

 

 

 

 

Moduł Marble (marmur) ma moŜliwość 

importowania obrazów w formacie bitmap i 

przetwarzania ich na trójwymiarowe ruchy 

obróbkowe. RównieŜ pliki w formacie STL mogą 

zostać zaimportowane, co pozwala na przetwarzanie 

danych pochodzących np. ze skanerów laserowych. 

Oprócz tego zawarto pełne wspomaganie wiercenia 

z automatyczną detekcją głębokości wiercenia i 

nakładania ograniczeń wynikających z długości 

narzędzia. 



 

 



 

 

AlphaStone 2D Engrave 
 

Alphastone daje uŜytkownikowi moŜliwość wyboru typu 

narzędzia skrawającego, od zwykłych tarcz po frezy palcowe 

oraz nadanie mu dowolnych parametrów. Alphacam 

automatycznie oblicza połoŜenie punktu sterowanego narzędzia 

tak by część robocza pracowała we właściwym miejscu. 

 

AlphaStone 3D 3-osie 
 

Alphastone posiada moŜliwość importu plików w wielu 

formatach zapisu brył w tym np. STL czy SolidWorks co pozwala 

na przetwarzanie danych pochodzących np. ze skanerów 

laserowych. Narzędzia automatycznego wykrywania otworów 

do wiercenia czy konturów do obróbki przyspieszą proces 

przenoszenia modelu na operacje maszynowe. 

 

AlphaStone 5-osi 
 

Wiele strategii obróbek 5 osiowych z dokładnym 

określaniem głębokości Ŝłobień powoduje, Ŝe kompleksowa 

obróbka staje się prosta. Strategie mogą być zapisane w 

bibliotece jako style obróbkowe, a następnie połączone w 

wielonarzędziową obróbkę zgrubno - wykańczającą.  



 

 



 

Przykład Zastosowania 
 

Sagrada Familia w Barcelonie to monument, któremu 

zawdzięcza swą światową sławę, dzięki niesamowitej 

architekturze bazującej na złoŜonych i nietypowych 

kształtach geometrycznych. Projekt rozpoczęty w 1882 jest 

ciągle odległy o około 80 lat od ukończenia. Jednak od 

niedawna Alphacam gra w nim waŜna rolę polegającą na 

upłynnieniu produkcji tak by produkowane elementy 

pasowały do siebie „za pierwszym razem” bez konieczności 

korygowania kształtu.  
Wykorzystanie Alphacam przez fundację Sagrada 

Familia odzwierciedla załoŜenia nadane przez Antinio 

Gaudiego z pierwszych dni zarządzania budową świątyni. 

Zainstalowane w 2004 wraz z wieloosiowym centrum 

obróbczym Bermaq oprogramowanie CAM jest wykorzystane 

do produkcji dokładnych modeli w skali 1:10 z plastiku 

jeszcze przed wykonaniem właściwych elementów. 

 
 
“Tryb pracy jest zbliŜony do tego jaki miał Gaudi sto lat 

temu, budując miniatury wszystkich detali architektonicznych do sprawdzenia czy da 
się pomyślnie wyprodukować bardzo skomplikowane bryły. To prawda, Ŝe mówienie 
o efektywnym prototypowaniu w kontekście projektu po 123 latach wciąŜ odległego 
od ukończenia jest, co najmniej dziwne. ale właśnie tak uŜyte jest nasze 
oprogramowanie.” - Raúl Ruiz, dyrektor Alphacam w Hiszpanii 
 

Większość kluczowych elementów świątyni zostało 

zaprojektowanych według wskazówek Gaudiego z wykorzystaniem 

programu CATIA. Pliki importowanie są bezpośrednio do Alphacam gdzie są 

przetwarzane na kompletny kod NC dla centrum obróbkowego Bermaq. Gdy 

proporcje gotowego modelu przekraczają moŜliwości osi z maszyny, 

Alphacam dzieli projekt na warstwy i automatycznie generuje kod NC do 

wyprodukowania poszczególnych elementów 

 

„PotęŜne moŜliwość programowe systemu idą w parze z prostotą uŜycia” 
„To właśnie tu Alphacam góruje nad wszelkimi innym nowoczesnymi systemami. Z 
moŜliwościami post- processingu dla wszystkich wielkich maszyn do obróbki 
kamienia IMT, Breton i OMAG, Alphacam szybko staje się podstawowym systemem 
dla wielu firm kamieniarskich w Hiszpanii.”  
 

Poprzednio, wszystkie modele części 

pochodzące z pracowni Sagrada Familia były 

tworzone ręcznie. Takie rozwiązanie było bardzo 

pracochłonne i uzaleŜnione od umiejętności 

pracowników a przez  to otwarte na błędy ludzkie. 

Obecnie inŜynierowie wykorzystują zaawansowaną 

technologie wykrywania kolizji i trójwymiarowego 

wizualizowania elementów to pełnego 

przetestowania kaŜdego elementu od masywnych 

filarów i okien do zawiłych łączników sklepienia. 

Dodatkowo Alphacam wykorzystywany jest do 

tworzenia szablonów, wzorców i osprzętu dla 

laboratorium i warsztatów.  

Gdy wszystkie projekty i dane produkcyjne 

zostaną zatwierdzone, Fundacja Sagrada Familia ma 

moŜliwość wyprodukowania elementów w zakresie 

własnym lub przekazania plików 3D i/lub 

Alphacam(NC) z danymi do obróbki kamienia, do 

jednego z 15 podwykonawców. Z dokładnością i 

precyzją uzyskaną dzięki Alphacam, perspektywa 

ukończenia niesamowitego snu Gaudiego jest 

bliska. 

 

 

 

 



 

 
Centrala Warszawa 

02-676 Warszawa  

ul. Postępu 6 

Tel: 022 339 64 00 

Fax: 022 651 67 77 

  

Biuro Wrocław 

50-071 Wrocław  

Pl. Wolności 7, pok. nr 104 

Tel: 071 361 03 31         

Fax: 071 361 03 91 

 

Biuro Katowice 

40-172 Katowice 

ul. Grabowa 2, pok. nr 306 

Tel: 663 300 902; 607 615 848; 

663 400 729 

 

E-mail: cns@cns.pl 


