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Ogólne ulepszenia w nowej wersji zwiększają użyteczność i wydajność pro-

gramowania. Efektywna obróbka resztek materiału w narożach jest zapew-

niona dzięki nowej metodzie obróbki resztek naroży 3D i 5-osiowej. Dzięki 

hyperMILL
®

 AUTOMATION Center użytkownicy mogą samodzielnie realizować 

małe zadania z zakresu automatyzacji. Nowa strategia obróbki łopatek turbin 

za pomocą stożkowych frezów baryłkowych znacznie zwiększa efektywność.

Co nowego w wersji 2020.1?
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Informacje ogólne

Wyświetlanie ścieżki narzędzia

Punkt początkowy ścieżki narzędzia jest teraz oznaczony małą 

czerwoną strzałką, dzięki czemu pozycja początkowa i kierunek 

są natychmiast rozpoznawalne.

Właściwości ścieżek i punktów, jak również osie narzędzi mogą 

być teraz edytowane w zadaniach bez konieczności ponownego 

przeliczania. Skompensowana ścieżka może być teraz również 

wyświetlana grafi cznie w hyperMILL®.

Korzyśc: Ulepszony podgląd.

Podziel zadanie

hyperMILL® umożliwia teraz automatyczne dzielenie ścieżek 

 narzędziowych według różnych kryteriów. Pozwala to na łatwą 

zmianę narzędzi, na przykład po określonym czasie lub długości 

ścieżki narzędzia. Zwłaszcza w przypadku materiałów trudnych 

w  obróbce zapewnia to optymalną kontrolę nad żywotnością 

 narzędzia, co umożliwia np. zmianę płytek skrawających lub prze-

łączenie na analogiczne narzędzie.

Funkcja ta sprawia, że ręczna edycja ścieżki narzędzia nie jest ko-

nieczna. Powtarzalność jest gwarantowana, nawet w przypadku 

zmiany pierwotnego zadania.

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich strategiach obróbki 

gniazd 3D oraz 5-osiowej.

Korzyśc: Zwiększona niezawodność procesu.

Kreator ustawień

Kreator ustawień umożliwia łatwe eksportowanie wszystkich 

ustawień, postprocesorów, modeli maszyn oraz bazy danych 

 narzędzi i makr hyperMILL®, a także ponowny import w obrębie 

tej samej wersji.* Kreator ustawień znajduje się w katalogu insta-

lacyjnym.

Korzyśc: Jeszcze łatwiejsza obsługa.

Obecnie nie można eksportować/importować ustawień *hyperCAD®-S .

 Nowość 
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CAM – Pomiar

Pomiar rowek-żebro

Nowa strategia pozwala na pomiar rowków i żeber przy użyciu 

znanych parametrów technologicznych. Obszar, który ma być mie-

rzony, jest defi niowany za pomocą prostego wyboru konturów. 

Strategia ta automatycznie określa optymalny punkt pomiarowy.

Korzyśc: Ulepszone funkcje pomiaru.

Zoptymalizowana obróbka zgrubna 3D 

Tryb wysokiej wydajności* jest teraz dostępny również w tej stra-

tegii. Strategia ta oferuje również ulepszone sortowanie obszaru, 

co skutkuje mniejszą liczbą wycofań. Obszary, w których docho-

dzi do kolizji, są w szczególności wyłączane. W ten sposób pod-

czas kontroli kolizji uwzględnia się narzędzie wraz z trzonkiem, 

przedłużeniem i uchwytem narzędzia.

Korzyśc: Obsługa wysokowydajnej obróbki zgrubnej HPC.

* Tryb wysokiej wydajności obsługuje znaną technologię obróbki zgrubnej hyperMILL® MAXX 

 Machining. Generuje to spiralne i trochoidalne ścieżki narzędzia i optymalizuje obróbkę. Wyso-

kowydajna obróbka (HPC) charakteryzuje się bardzo dużą ilością usuwanego materiału.

Obróbka płaszczyzn 3D 

Użytkownik może teraz zdefi niować obszar obróbki według po-

wierzchni i głębokości. Umożliwia to lepszą kontrolę nad obróbką 

i optymalne wykorzystanie narzędzi. Można teraz zdefi niować ob-

róbkę ujemnego naddatku na dnie przy użyciu frezów czołowych 

i zaokrąglonych.

Korzyśc: Lepsza kontrola nad tolerancjami obróbki.

CAM – 
Strategie obróbki 3D

 Nowość 

 Nowość 
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CAM – Strategie obróbki 3D

Obróbka resztek naroży 3D i 5-osiowa

Strategia ta łączy w sobie zoptymalizowane ścieżki narzędziowe 

dla wydajnego usuwania resztek materiału z naroży. Ścieżki na-

rzędziowe równoległe i w osi Z zapewniają wydajną obróbkę 

resztek. Możliwa jest również optymalna obróbka obszarów 

na dnie. Oznacza to, że w każdej sytuacji stosowana jest najlep-

sza metoda. 

5-osiowa obróbka resztek naroży umożliwia indeksowaną obrób-

kę trudno dostępnych naroży. W tym procesie dostępny jest 

 automatyczny wybór pochylenia, jednoczesne łączenie ruchów i 

unikanie kolizji.

Korzyśc: Efektywna obróbka resztek materiału.

Obróbka wykańczająca równoodległa 3D

Opcja „Precyzyjna obróbka powierzchni” umożliwia uzyskanie 

jeszcze lepszej jakości powierzchni obrabianych. W tym trybie 

ścieżki narzędzi są obliczane przy użyciu rzeczywistych po-

wierzchni przedmiotu obrabianego, a nie modelu utworzonego 

z płaszczyzn. Pozwala to na uzyskanie ultra gładkich  powierzchni.

Korzyśc: Lepsza jakość powierzchni.

Wykańczanie profi lu3D 

Dostępne są dwie nowe funkcje:

Automatyczne przedłużanie powierzchni
Podczas programowania można użyć funkcji „Automatyczne 

przedłużanie powierzchni”, aby przedłużyć obszar wybranych 

 powierzchni do frezowania. Ta funkcja CAD dla CAM eliminuje 

 konieczność wcześniejszej modyfi kacji powierzchni do frezowa-

nia w systemie CAD.

Dowolna geometria narzędzia 
Do obróbki wykańczającej profi lu 3D można teraz użyć dowolnej 

geometrii narzędzia. Pozwala to na zastosowanie dowolnych 

 typów narzędzi, jak np. frezy do szybkich posuwów, w celu bar-

dzo szczegółowego programowania i kontroli kolizji. 

Korzyśc: Ulepszona łatwość obsługi, wykorzystanie dowolnej geo-

metrii narzędzia.

 Nowość 

 Nowość 
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CAM – Wytwarzanie przyrostowe

Wytwarzanie przyrostowe – 
naprawdę doskonałe tylko z systemem CAD/CAM

Wytwarzanie przyrostowe hyperMILL® jest potężnym rozwiązaniem w procesie wytwarzania przyrostowego i pomaga 

w pełni wykorzystać tę nową i rozwojową technologię. Pozwala to na doskonałą i elastyczną kontrolę procesów wytwarza-

nia przyrostowego, a na wielu maszynach na kontrolę zarówno wytwarzania przyrostowego jak i ubytkowego. W dziedzinie 

wytwarzania przyrostowego ugruntowały się dwie metody – w zakresie stapiania w łożu proszkowym (PBF) OPEN MIND 

jest idealnym dostawcą rozwiązań z oprogramowaniem CAD/ CAM, które optymalnie integruje się z łańcuchem technolo-

gicznym do poprocesowego wytwarzania elementów drukowanych.

Ukierunkowane deponowanie energii

Wytwarzanie przyrostowe hyperMILL® aktywnie kontroluje użycie materiału w procesie ukierunkowanego deponowania 

energii (DED) i tym samym zapewnia optymalne rezultaty. Kiedy wytwarzanie przyrostowe i obróbka ubytkowa są połączone 

w jednej obrabiarce, jest to określane jako hybrydowy proces produkcyjny. hyperMILL® umożliwia użytkownikom perfekcyjne 

zaprogramowanie procesów napawania i frezowania. Dokładna symulacja zastosowania i usuwania materiału oraz śledzenie 

półfabrykatu pomiędzy poszczególnymi etapami obróbki gwarantują możliwie najlepszą niezawodność procesu.

n  Tworzenie komponentów 
Szybkość wytwarzania w procesie ukierun-

kowanego deponowania energii jest wielo-

krotnie wyższa niż w przypadku technologii 

stapiania w łożu proszkowym. Proces symul-

tanicznego wytwarzania w 5 osiach pozwala 

użytkownikowi na produkcję skomplikowa-

nych części nawet bez użycia konstrukcji 

pomocniczych. Głowica lasera jest zawsze 

optymalnie prowadzona wzdłuż elementu

Podstawowa 
budowa korpusu
Proces napawania 
symultanicznego 
w 5 osiach

Wydruk 
3D w łożu 

 proszkowym

Ukierun-
kowane 

deponowanie 
energii (DED)

 Nowość 
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Cechy

n  Elastyczna strategia wytwarzania przyrostowego

n  Różne strategie wypełniania płaszczyzn, jak również 

dowolnych kształtów 

n  Strategie wypełniania dla sekcji 2D i 3D

n  5-osiowa symultaniczna obróbka z optymalnymi strate-

giami pochylenia

n  Pełna symulacja procesów wytwarzania przyrostowego 

i ubytkowego, włącznie z nakładaniem materiału 

n  Jeden postprocesor dla procesów frezowania 

i/lub napawania

n  Interfejs CAD do wszystkich popularnych systemów CAD

n  Duże możliwości konfi guracji lasera poprzez parametry 

technologiczne w bazie danych narzędzi 

Naprawa łopatki turbiny
Hybrydowa obróbka uszkodzonej łopatki turbiny. Uszkodzony obszar jest 

frezowany, a następnie napawany. W tym procesie materiał jest naprze-

miennie dodawany za pomocą głowicy do spawania laserowego i poddawa-

ny obróbce wtórnej, aż do całkowitego przywrócenia geometrii elementu.

Wytwarzanie przyrostowe istniejącego elementu  
Materiał zostanie zastosowany w celu zmiany właściwości elementu. 

W niektórych obszarach grubość części jest zwiększona przez napawanie 

laserowe. W niektórych przypadkach można dodać inny materiał w celu 

uzyskania lepszych właściwości.

Kontrola kolizji i baza danych narzędzi
Głowica do obróbki laserowej jest szczegółowo modelowana w hyperMILL

®

i uwzględniona w kontroli kolizji. Parametrami technologicznymi głowicy 

do obróbki laserowej można zarządzać za pomocą bazy danych narzędzi. 

Podczas uruchamiania postprocesora tworzony jest odpowiedni kod NC 

wraz ze wszystkimi poleceniami kontrolnymi.

Siatka
5-osiowe napawanie 
materiału 
na elemencie 3D

Materiał
INCONEL 625
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CAM – Strategie  obróbki 5-osiowej

5-osiowa obróbka konturów

Strategia ta oferuje teraz dodatkowe opcje generowania pochyle-

nia narzędzia dla optymalizacji 5-osiowego sterowania ruchem. 

Oprócz „Trybu dokładnego” obsługiwana jest teraz również 

 interpolacja między normalnymi ścian. Użytkownik czerpie korzy-

ści z bezpiecznej obróbki z bardziej płynnymi ruchami  maszyny.

Korzyśc: Bezpieczna i płynna obróbka.

5-osiowa obróbka wykańczająca kanałów

W tej strategii mogą być teraz stosowane również frezy tarczowe. 

Krawędzie tnące narzędzia, trzonek i uchwyt są uwzględnione 

w procesie kontroli i unikania kolizji. Ponadto można teraz łatwo 

i precyzyjnie defi niować obszary frezowania o stałym pochyleniu 

oraz dla symultanicznej obróbki 5-osiowej.

Korzyśc: Obróbka bardzo dużych podcięć.

5-osiowa obróbka styczna łopatek

Ta nowa strategia ułatwia pionowe frezowanie łopatek turbin przy 

użyciu stożkowych frezów baryłkowych o dużym kącie stożka. 

W wyniku tego możliwe jest utrzymanie wyższych wartości posu-

wu, przy jednoczesnym unikaniu skrawania osią narzędzia. Duże 

odstępy między ścieżkami są możliwe dzięki zastosowaniu stoż-

kowego frezu baryłkowego i zapewniają dokładne wykończenie 

powierzchni.

Korzyśc: Większa wydajność, lepsza jakość powierzchni.

CAM – Specjalne zastosowania 
obróbki 5-osiowej

 Nowość 
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CAM – Strategie szlifowania

Makro – zadanie złożone

W celu uzyskania lepszej struktury makr podczas tworzenia makr 

można wybrać poszczególne zadania złożone wraz z powiązany-

mi z nimi zadaniami. Nazwa zadania złożonego jest zapisywana 

w makrze i może być również później uruchomiona przy użyciu 

tej nazwy.

Korzyśc: Większa przejrzystość.

Cecha – zamknij kieszenie

Cechy otwartej kieszeni mogą być teraz łatwo zamykane za pomo-

cą funkcji z listy cech. Można to zrobić automatycznie, wykorzy-

stując geometrię kieszeni, lub poprzez ręczne wybranie krzywej. 

Korzyśc: Jeszcze łatwiejsza obsługa.

Szlifowanie przyrządu obróbkowego hyperMILL® oferuje łatwe 

do zaprogramowania strategie CAM do tworzenia bezpiecznych 

i niezawodnych programów NC do szlifowania przerywanego 

powierzchni pionowych lub stożkowych. hyperMILL® wykorzy-

stuje cykl sterowania obrabiarki i może być stosowany na szli-

fi erkach, ale także na maszynach hybrydowych z funkcją szlifo-

wania i frezowania HSC. 

Szlifowanie otworu 
Szlifowanie otworu jest łatwe do zaprogramowania, podobnie 

jak wiercenie. Dzięki technologii cech i makr hyper MILL® możli-

we jest zautomatyzowanie programowania zadań szlifi erskich.

Szlifowanie konturu 2D na modelu 3D
Szlifowanie konturów 2D umożliwia łatwą i bezpieczną obrób-

kę elementów wzdłuż konturu. Użytkownicy po prostu wybie-

rają kontury, które mają być obrabiane, a w oprogramowaniu 

hyperMILL® automatycznie generowane są ścieżki narzędzia 

z kontrolą kolizji.

Korzyśc: Szybkie i łatwe programowanie procesów szlifo wania.

Technologia Cech i Makr

BRO_hMILL_2020-1_PL_fin.indd   9 26.01.20   14:56



10

CAM – Obróbka frezarsko-tokarska

Przecinanie

Podczas przecinania wybrany kontur jest teraz automatycznie 

wydłużany celem dopasowania do danego modelu półfabrykatu, 

aby uprościć programowanie. Uwzględniany jest promień płytki, 

co zapewnia czyste przecinanie.

Korzyśc: Jeszcze łatwiejsza obsługa.

Automatyczny podział cech konturów

Zadania hyperMILL® automatycznie wyznaczają obszar do obrób-

ki na podstawie konturu toczenia. Zadanie rowkowania będzie 

automatycznie rozpoznawać, czy np. kontur jest rowkiem. Dzięki 

temu programowanie pewnych obszarów jest szybsze i łatwiejsze 

dla użytkownika.

Korzyśc:  Łatwiejsze programowanie.

3-osiowe toczenie symultaniczne

Oprócz sterowania za pomocą linii synchronizacji, narzędzie 

może być teraz sterowane także za pomocą punktu pochylenia. 

W tym procesie narzędzie zostaje ustalone w określonym punk-

cie i wykonuje od tego punktu ruchy pochylne przy użyciu trzeciej 

osi. Metoda ta ułatwia programowanie, jednocześnie zwiększa-

jąc bezpieczeństwo podczas obróbki symultanicznej.

Korzyśc:  Łatwiejsze programowanie.

Obróbka wykańczająca

Ścieżki narzędziowe do obróbki wykańczającej mogą być teraz 

obliczane bez wybranego modelu półfabrykatu.

Korzyśc: Jeszcze łatwiejsza obsługa.

 Nowość 
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CAM – Automatyzacja

hyperMILL® AUTOMATION Center

Nowa wersja hyperMILL® 2020.1 pozwala użytkownikom na zautomatyzowanie procesów tworzenia list zadań za pomocą 

hyperMILL® AUTOMATION Center.

hyperMILL® AUTOMATION Center jest podstawą dalszej automatyzacji i służy zarówno jako środowisko programistyczne 

jak i uruchomieniowe. Pozwala to na standaryzację i automatyzację złożonych procesów w hyperCAD® -S i hyperMILL®. 

hyperMILL® AUTOMATION Center dostarcza zestaw narzędzi dla wewnętrznych ekspertów firmy OPEN MIND, aby zapewnić 

kompleksową automatyzację procesów, a w wersji podstawowej także jest dostępne dla użytkowników końcowych.

Pierwsze rozszerzenie jest standardowo zawarte w hyperMILL®.* Pozwala to na zautomatyzowanie procesu tworzenia listy 

zadań oraz wyboru i pozycjonowania urządzenia mocującego, a także zdefiniowanie jednolitego procesu dla wszystkich 

programistów. Użytkownicy mają również możliwość stosowania standardowych urządzeń mocujących podczas progra-

mowania.

Cechy

n  Kompleksowe funkcje szablonu

n  Możliwość indywidualnej konfiguracji

n  Rozszerzone opcje modeli półfabrykatów

n  Zarządzanie urządzeniami mocującymi

n  Opcje dokumentacji dla poszczególnych procesów

*Dostępne tylko dla hyperMILL®w hyperCAD®-S.

 Nowość 
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CAM – VIRTUAL Machining

Środek Optymalizacja

Idealne połączenie świata wirtualnego i rzeczywistego

W dzisiejszych środowiskach produkcyjnych coraz większego znaczenia nabiera wirtualna prezentacja rzeczywistych ma-

szyn jako tzw. cyfrowych bliźniaków. Jest to jedyny sposób generowania symulacji, które wiernie odzwierciedlają rzeczy-

wistość i pozwalają na zaprojektowanie znacznie bardziej wydajnych i bezpiecznych procesów konfi guracji. 

hyper MILL
®

 VIRTUAL Machining składa się z trzech modułów.

W Centrum, które jest rozwiązaniem symulacyjnym,maszyna, w tym sterownik i PLC, są reprezentowane wirtualnie i sy-

mulowane w oparciu o kod NC – dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.

Podczas pracy postprocesora Optymailzator automatycznie wybiera najlepsze rozwiązanie dla bezkolizyjnej orientacji. 

Wszystkie ruchy poprzeczne pomiędzy poszczególnymi etapami obróbki są optymalnie powiązane ze sobą.

CONNECTED Machining umożliwia dwukierunkowe połączenie w sieci z maszyną. Parametry mogą być porównywane 

z programowaniem CAM, a maszyna może być również sterowana zdalnie.
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Obszary aplikacji

n  Kontrola, ocena i optymalizacja procesu obróbki

n  Wsparcie przy zakupie nowych maszyn

n  Przydziały maszyn

n  Szybkie zmiany maszyny

n  Dokładniejsze oszacowanie kosztów przy ofertach 

 przetargowych

Nowe funkcje 
w wersji 2020.1 

Optymalizacja
Optymalizator oferuje lepszą wydajność automatycznego wyboru 

rozwiązania i krótszy czas obliczeń podczas pracy postproceso-

ra. Ponadto ustawienia dla preferowanego sterowania kierunkiem 

i unikania kolizji mogą być zdefi niowane w każdym indywidual-

nym zadaniu hyperMILL®. Dzięki temu możliwa jest ręczna zmiana 

ustawień globalnych w defi nicji maszyny.

Nowa funkcja „Płynne łączenie” automatycznie optymalizuje 

wszystkie ruchy łączące pomiędzy poszczególnymi operacjami 

w trakcie pracy postprocesora. Zapewnia to, że zmiana położenia 

i ruch są wykonywane zawsze w bliskiej odległości od obrabia-

nego przedmiotu i sprawdzane pod kątem kolizji. Dzięki tej funk-

cji programowanie z użyciem łączenia zadań nie jest wymagane 

w hyperMILL®.

Korzyśc: Znaczne skrócenie dodatkowych czasów przetwarzania.

 Nowość 

Środek
Nowe i ulepszone funkcje rozszerzają zakres rozwiązań symula-

cyjnych hyper MILL® VIRTUAL Machining Center.

n  Ulepszone opcje wyświetlania układu osi

n  Rozszerzone opcje kontroli kolizji

CONNECTED Machining
Ciągły rozwój modułu pozwolił ułatwić obsługę i zapewnił zwięk-

szenie zgodności poprzez dodanie nowych sterowników.
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Integracja CAD: hyperCAD
®

-S

 Nowość 

 Nowość 

Przenieś i kopiuj

Wyrównanie końcowe przy przenoszeniu i kopiowaniu elementów 

można teraz zdefi niować poprzez wybranie linii, pojedynczych 

punktów lub osi.

Korzyśc: Przenoszenie elementów jest łatwiejsze.

Elektrody boczne

hyperCAD®-S obsługuje teraz tworzenie elektrod bocznych. Są 

one tworzone w taki sam sposób jak elektrody pionowe i defi nio-

wane za pomocą określonych parametrów, takich jak oś, głębo-

kość drążenia, kąt połączenia lub długość połączenia. Kontrole 

kolizji optymalizują parametry i zabezpieczają przed kontaktem 

podczas zagłębiania.

Korzyśc: Proste tworzenie elektrod bocznych.

Wyrównaj orientację ścian

Funkcja „Wyrównaj orientację ścian” pozwala na automatyczne 

wyrównanie wszystkich normalnych dla wybranego połączonego 

obszaru ściany.

Korzyśc: Jednolite wyrównanie ścian.
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Integracja CAD: hyperCAD
®

-S

Zasobniki warstw

W celu poprawy przejrzystości można tworzyć tzw. zasobniki 

warstw. Poszczególne warstwy mogą być łączone w grupę w 

 zasobniku, co pozwala na kontrolę widoczności na poziomie 

 globalnym. Poszczególne warstwy mogą być również dodawane 

i usuwane z zasobnika.

Korzyśc: Większa przejrzystość w wyświetlaniu warstw.

Wyszukiwanie warstw

Wyszukiwanie pełnotekstowe jest teraz dostępne dla warstw i 

 zasobników warstw. Pozwala to na szybkie odnalezienie poszcze-

gólnych warstw w złożonych strukturach warstwowych.

Korzyśc: Jeszcze łatwiejsza obsługa.

Skojarzona płaszczyzna pracy

Teraz możliwe jest stworzenie skojarzonego połączenia pomię-

dzy płaszczyznami pracy i elementami. Jeśli element zostanie 

zmieniony, płaszczyzna pracy zostanie zaktualizowana.

Korzyśc: Jeszcze łatwiejsza obsługa.
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Authorized hyperMILL® Reseller

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 
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