Co nowego?

Authorized hyperMILL® Reseller
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Informacje ogólne

Co nowego w wersji 2019.1?

Nowość

hyperMILL 2019.1 oznacza jeszcze większą wydajność i lepsze wyniki fre-

Zmiana identyfikatora projektu

®

zowania! Absolutną nowość stanowi „5-osiowa obróbka wykańczająca
zaokrągleń pryzmatycznych”, innowacyjna metoda zapewniająca wydajne wykończenie powierzchni frezami baryłkowymi. Funkcja „Wysokowydajne toczenie” zapewnia znaczną oszczędność czasu oraz bezpieczną

Nowa ulepszona funkcja zarządzania projektem pozwala na
zmianę identyfikatora projektu bez konieczności dodatkowego
przeliczania projektu obróbkowego. kolejne numerowanie grup
operacji i pojedynczych operacji obróbkowych odbywa się za
pomocą wartości początkowej i wartości przyrostowej.

obróbkę zgrubną zarówno dla narzędzia, jak i maszyny. Te dodatkowe
funkcje uzupełniają pakiet oprogramowania hyperMILL MAXX Machining.
®

Korzyści: Przejrzysta struktura, zredukowany czas obliczania.

Ponadto funkcja „Precyzyjna obróbka powierzchni” oznacza możliwość
uzyskania lepszej niż kiedykolwiek jakości powierzchni w cyklu „Wykańczanie profilu 3D”.

Analiza ścieżki narzędzia
Punkty i wektory ścieżek narzędzi mogą być teraz wyświetlane w
hyperCAD®-S. Ponadto użytkownik może wyświetlać punkty początkowe i końcowe, jak i kierunek obróbki oraz informacje dotyczące projektu.

Zawartość

Korzyści: Szybkie sprawdzenie ścieżek narzędzi.
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Funkcja Szkic V w hyperCAD®-S występuje teraz we wszystkich
strategiach hyperMILL® z możliwością wyboru konturu.
W przypadku zmiany szkicu V poszczególne kontury są aktualizowane przy użyciu ich zależności. hyperMILL® asocjatywnie je zachowuje, bez konieczności ponownego wyboru konturów.
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Punkt odniesienia: redukcja
Odległość bezpiecznego wycofania narzędzia
w układzie odniesienia
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Obsługa szkiców V

Korzyści: Łatwa zmiana konturów obróbki.
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Sprawdź zgodność systemu: Aby zapewnić optymalną wydajność i stabilność, zalecamy regularne korzystanie z naszego programu diagnostycznego Systemchecktool.exe. Uwaga: System Windows 10 może zresetować sterownik karty graficznej lub jej ustawienia podczas przeprowadzania aktualizacji. Wymagania systemu: Windows 7 (64-bitowy), Windows 8.1 Pro oraz Windows 10 | Integracje CAD: hyperCAD -S, Autodesk
Inventor , SolidWorks, ThinkDesign, hyperCAD | Języki oprogramowania: de, en, es, fr, it, nl, cs, pl, ru, sl, pt-br, ja, ko, zh-cn, zh-tw
®

®

2

®

®

®

®

®

3

Informacje ogólne

CAM – Strategie obróbki 2,5D

Zmiana pozycji mocowania
Można teraz zmienić pozycję mocowania po zakończeniu pro
gramowania bez konieczności ponownego przeliczenia każdej
operacji.
Korzyści: Zredukowany czas obliczania.

Punkt zagłębiania i punkt wycofania
narzędzia
W strategiach obróbki „Frezowanie rowka teowego 2D w modelu
3D” oraz „Frezowanie konturu 2D w modelu 3D” można teraz definiować punkt zagłębiania i punkt wycofania narzędzia. Pozwala to
użytkownikowi na bardziej precyzyjną kontrolę procesu obróbki.
Korzyści: Ulepszone programowanie.

Nowość

Frezowanie gwintów
Dodatkowe informacje w bazie
danych narzędzi
W bazie danych narzędzi można dodawać specyficzne dla klienta
informacje dotyczące poszczególnych narzędzi. Można definiować pola z danymi narzędzi w celu ich zapisania, na przykład numery zamówienia, ceny a nawet informacje dotyczące żywotności narzędzi. Pozwala to na lepsze zarządzanie narzędziami.
Informacje te są widoczne dla każdego programisty.

Nowa strategia frezowania gwintów ułatwia programowanie
dzięki wielu ulepszeniom:
n Nowy, przyjazny dla użytkownika interfejs
n Ulepszony tryb obróbki zgrubnej z różnymi opcjami
n Kontrola krawędzi
n Łatwa kontrola gwintów lewo- i prawoskrętnych
n Makra automatycznego dojazdu i wycofania narzędzia

Korzyści: Łatwiejsze programowanie.

Korzyści: Udoskonalone zarządzanie narzędziami.

Frezowanie rowków teowych 2D na modelu 3D
hyperMILL Tool Builder
®

Nowy tryb „Zestawianie” pozwala na łatwe i szybkie składanie
narzędzi. W hyperMILL® TOOL Builder można teraz używać funkcji modelowania bezpośredniego i wszystkich poleceń wyboru.

Rowki wewnątrz otworu można teraz wybrać za pomocą funkcji
Cecha-Zadanie-Łącznik i szybciej zaprogramować ich obróbkę.
Korzyści: Łatwiejsze programowanie.

Korzyści: Uproszczone definiowanie narzędzi.
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hyperMILL MILL-TURN

hyperMILL MAXX Machining

®

®

Nowość

Efektywna, kompleksowa obróbka skrawaniem:
hyperMILL MILL-TURN Machining

5-osiowa obróbka wykańczająca zaokrągleń
pryzmatycznych

®

Nowa strategia umożliwia bardzo efektywne wykorzystanie frezów
baryłkowych do obróbki wykańczającej zaokrągleń pryzmatycznych. Pozwala uzyskać bardzo duże wartości posuwu przy ruchach
skrawających wgłębnych i powrotnych. Stożkowy frez baryłkowy
jest wykorzystywany w tej strategii obróbki zgodnie z zasadą pracy
frezów do szybkich posuwów. Obliczanie pochylenia i punktu
kontaktu z materiałem frezu baryłkowego odbywa się w pełni automatycznie. Pozwala to na przykład na uzyskanie wysokiej jakości
powierzchni obrabianej przy przejściach narzędzia między różnymi
obszarami ściany. Strategia ta pozwala również na efektywne
wykorzystanie frezów walcowo-czołowych kulistych i z promieniem
naroża.

Frezowanie i toczenie w jednym interfejsie
hyperMILL MILL-TURN Machining to moduł wszechstronnego oprogramowania hyperMILL CAM przeznaczony do obróbki
®

®

frezarsko-tokarskiej. Jest on w pełni zintegrowany z podstawowym programem za pomocą zaledwie jednego interfejsu
użytkownika, oferując wszystkie strategie frezowania i toczenia. Zapewnia to bardzo wygodny dostęp do wszystkich funkcji kompleksowej obróbki realizowanych przez nowoczesne centra frezarsko-tokarskie. Wszystkie strategie frezowania i
toczenia mogą być dowolnie łączone, zapewniając pełną elastyczność procesu produkcyjnego. Nowe rodzaje symulacji i
niezawodna kontrola kolizji gwarantują bezpieczne skrawanie.

Korzyści: Łatwiejsza, szybsza obróbka.

Nowość

Wysokowydajne toczenie
Strategia ta pozwala na tworzenie wysokowydajnych ścieżek
narzędzia* dla obróbki zgrubnej z użyciem płytek okrągłych. Zoptymalizowane ścieżki łączące i płynne ruchy maszyny zapewniają
wysoką wydajność obróbki. Oznacza to, że w porównaniu z tradycyjnymi metodami obróbki zgrubnej można uzyskać znacznie
wyższe parametry skrawania. Specjalny wgłębny ruch skrawający płytki w materiale zwiększa niezawodność procesu obróbki,
wydłużając żywotność narzędzia i maszyny.
Korzyści: Zwiększona niezawodność procesu obróbki, redukcja
czasu obróbki, dłuższa żywotność narzędzi.
*na podstawie sprawdzonej technologii HPC pakietu VoluTurn firmy Celeritive

Toczenie
trochoidalne

MILL-TURN

Wysoko
wydajne
toczenie

Toczenie
rollFEED

®
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Informacja: hyperCAD -S

CAM – Strategie obróbki 3D

®

CAD dla CAM

Zoptymalizowana obróbka zgrubna 3D

Najwyższa klasa wśród systemów CAD

Nowe funkcje w tej strategii sprawiają, że obróbka zgrubna jest
jeszcze bardziej wydajna:
n Funkcja „Detekcja poziomu płaszczyzny/Kompletna” zapewnia

wydajną obróbkę dzięki ulepszonemu podziałowi ruchów skrawających. W przypadku wykrycia poziomów płaszczyzny, ruchy
wycofania narzędzia są wykonywane tylko na powierzchni
płaszczyzny, a nie na całym obszarze płaszczyzny.
n Wąskie

obszary obrabianego modelu są obrabiane w szybki i
bezpieczny dla narzędzia sposób dzięki nowej metodzie w
trybie „Adaptacyjna obróbka kieszeni”. Nowy ruch dojazdowy
zapewnia również optymalne warunki skrawania w momencie
wejścia narzędzia w materiał.

Detekcja poziomu płaszczyzny

Korzyści: Efektywna obróbka bezpieczna dla narzędzia.

Tylko wysokiej klasy producenci systemów CAM są w stanie stworzyć system CAD dopasowany do potrzeb programistów CAM. Z takim zamiarem, firma OPEN MIND Technologies AG – pionier na rynku innowacyjnych rozwiązań –
opracowała od podstaw zupełnie nowy system CAD idealnie dopasowany do hyperMILL . System jest wyposażony
®

we własne jądro 3D CAD autorstwa OPEN MIND. Wynikiem tego jest unikalny system CAD dla programistów CAM,
który jest bardzo łatwy do nauczenia i który znacznie przyspiesza procesy programowania NC.
hyperCAD -S w pełni wykorzystuje wydajność oferowaną przez współczesne systemy sprzętowe do tworzenia
®

cyfrowych danych produkcyjnych. Zaawansowany i niezwykle wydajny 64-bitowy system jest idealnym rozwiązaniem
do rozwiązywania wielu codziennych problemów, które pojawiają się podczas pracy z siatkami, ścianami i bryłami, i
pozwala on tworzyć precyzyjne komponenty oraz narzędzia. Duże ilości importowanych danych można łatwo, szybko, bezpiecznie i całkowicie niezależnie od oryginalnego systemu CAD przygotować do następnego programowania

Nowość

Wykańczanie profilu 3D

NC. hyperCAD -S to czysty „CAD dla CAM”.
®

Opcja „Precyzyjna obróbka powierzchni” umożliwia uzyskanie
jeszcze lepszej jakości powierzchni obrabianych podczas wykańczania profilu. Ścieżki narzędzi są obliczane przy użyciu rzeczywistych powierzchni przedmiotu obrabianego, a nie modelu utworzonego z płaszczyzn. Pozwala to na uzyskanie ultra gładkich
powierzchni.
Korzyści: Lepsza jakość powierzchni, mniej poprawek.
Model powierzchni utworzony z płaszczyzn

Model powierzchni

CAM – Obróbka frezarsko-tokarska

Nowy rodzaj narzędzia: Płytki skrawające
okrągłe
 yperMILL® MILL-TURN Machining obsługuje teraz płytki skrawah
jące okrągłe do oprawek tokarskich kątowych. Dzięki tym specjalnym narzędziom, przy pełnej kontroli kolizji, można w bezpieczny sposób obrabiać trudno dostępne kontury.
Korzyści: Możliwość obróbki trudno dostępnych konturów.
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Interfejsy

Silnik przetwarzania
geometrii

Bryły i siatki

Odkształcanie

Elektrody

Przeglądarka

Integracja CAD: hyperCAD -S

Integracja CAD: hyperCAD -S

®

®

Wymiarowanie rzędnych

Tworzenie pola ograniczenia

Wymiarowanie rzędnych stało się proste dzięki nowej funkcji wymiarowania. Wszystkie wymiary odnoszą się tu do jednego punktu
bazowego. Dla użytkownika oznacza to jeszcze większą przejrzystość i szczegółowość drukowanych rysunków i raportów.

Użytkownik może zmienić wymiary bryły brzegowej. Nowa opcja
może również dostosować położenie i wielkość kształtu względem obrabianego przedmiotu, aby zoptymalizować objętość i
oszczędzać materiał. Dla elementów toczonych można tworzyć
bryłę w kształcie walca.

Korzyści: Uproszczone wymiarowanie.

Korzyści: Precyzyjne określenie odsunięcia,
Szybkie tworzenie przygotówki

Analiza powierzchni sferycznych
Funkcja „Analiza powierzchni sferycznych” pozwala na szybkie
sprawdzenie promieni krzywizn na płaszczyznach, na przykład w
celu obliczenia największego możliwego do użycia promienia
narzędzia.

hyperCAD -S Electrode
®

Punkt odniesienia: redukcja

Korzyści: Bardziej wydajne programowanie dzięki technologii
CAD dla CAM.

Nowość

W opcjach elektrody można zdefiniować punkt referencyjny przy
redukcji. Oznacza to dodatkową pozycję wejściową dla elektrody
dostępną dla użytkownika.
Punkt odniesienia

Korzyści: Zaawansowane definiowanie elektrod.

Zarządzanie poliliniami
Teraz hyperCAD®-S daje możliwość zarządzania poliliniami, na
przykład, przycinania, łączenia, kierunkowania lub wybierania.
Oznacza to, że polilinie można teraz obrabiać w taki sam sposób
jak wszystkie inne obiekty.
Korzyści: Wygodniejsza obsługa.

Odległość bezpiecznego wycofania
narzędzia w układzie odniesienia

Elipsa
Możliwość szybkiego tworzenia elips dzięki prostej definicji. Elipsę można dowolnie zmienić w każdym momencie, co oznacza,
że idealnie nadaje się do zaznaczania obszarów granicznych w
hyperMILL®.
Korzyści: Wygodniejsza obsługa.

Płaszczyzna wycofania

Płaszczyznę wycofania można określić w opcjach elektrody.
Zostaje to zawarte w raporcie i zapewnia bezpieczne, szybkie
przemieszczenie do tego punktu. Proces obróbki jest bezpiecznie kontrolowany przy pomocy punktu początkowego w złożonych operacjach obróbki elektroerozyjnej.

Punkt początkowy

Korzyści: Ulepszone pozycjonowanie elektrod.
Siedziby firmy
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Polska

CAM Technology Sp. z o.o.
ul. Wiktora Przybyły 1
43-300 Bielsko-Biała
Tel: +48 33 822 10 67
E-Mail: biuro@camtechnology.pl

Authorized hyperMILL® Reseller

