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Spis treści

Nowa wersja oprogramowania hyperMILL® oferuje liczne innowacje i możli-

wości optymalizacji. Wprowadzono szereg funkcji, szczególnie w dziedzinie 

przygotowania formy. Poprawiono efektywność i jakość obróbki dla funkcji 

Wykańczanie profilu 3D oraz Wykańczanie kształtu w osi Z 3D. Jedną z najważ-

niejszych funkcji jest nowa 5-osiowa strategia Radial Machining, która umoż-

liwia na przykład wytwarzanie wysokiej jakości kształtów, takich jak butelki. 

Nowy hyperMILL® SIMULATION Center oferuje udoskonalone symulacje takich 

czynności, jak toczenie i frezowanie. Kolejna funkcja to 3-osiowa symulta-

niczna wysoko wydajna obróbka tokarska, zaś hyperCAD®-S oferuje również 

skuteczną nową funkcję z opcją wyrównywania do najlepszego dopasowania.

Nowości w wersji 2021.1

Kody QR można klikać
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Informacje ogólne

 Nowość 

Edycja ścieżki narzędzia

Opcja kolejnej edycji ścieżek narzędzia po wygenerowaniu pier-
wotnej ścieżki narzędzia jest szczególnie ważna dla przygotowa-
nia narzędzia i formy. Nowy „Tryb interaktywny” zadania Edytuj 
ścieżkę narzędzia umożliwia użytkownikowi edycję istniejących 
ścieżek narzędzia w sposób bardzo elastyczny, by możliwa była 
ich optymalna adaptacja do warunków komponentu. Intuicyjna 
praca ułatwia skrócenie ścieżki narzędzia, na przykład dla wy-
branych punktów i krzywych, w wybranym obszarze lub na płasz-
czyźnie. Można także wybierać i usuwać kompletne sekwencje 
ścieżki narzędzia między dwoma punktami G0.

Cechy
n  Skracanie ścieżek narzędzia
n  Usuwanie sekwencji ścieżki narzędzia
n Intuicyjna praca

Usunięte obszary ścieżki narzędzia na komponencie

https://youtu.be/b1t-j3Ep8ik
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Informacje ogólne

CAM –strategie obróbki 2,5D 

Wiercenie spiralne 

Do wykańczania podczas wiercenia spiralnego można teraz wy-
brać kierunek obróbki „Góra-dół”. Umożliwia to elastyczną kon-
trolę kierunku obróbki w zależności od typu narzędzia.
 
Korzyści: Bardziej efektywna obróbka.

Nowe typy narzędzi 

Takie typy narzędzi, jak frez do rowków typu T, frez do rowków Wo-
odruffa i frez sferyczny można wybrać w celu zaprogramowania we 
wszystkich standardowych strategiach 3D. Geometria narzędzia 
została całkowicie zmapowana w oprogramowaniu hyperMILL® i 
jest stosowana do symulacji oraz obliczania ścieżek narzędzia.
 
Korzyści: Bardziej elastyczne programowanie i nowe typy narzędzi.

Frez high feed do wysokich posuwów  

hyperMILL® oferuje nowy typ narzędzia w formie frezu z możliwo-
ścią indeksowania z płytkami o wysokich posuwach. Geometria 
płytek o wysokich posuwach została całkowicie zmapowana w 
oprogramowaniu hyperMILL®. Nowy typ narzędzia jest dostępny 
we wszystkich strategiach, w których można użyć frezu trzpienio-
wego o profilu kulistym.
 
Korzyści: Proste programowanie dzięki narzędziom o wysokich 
posuwach.

Obróbka 
zgrubna

Obróbka 
wykańczająca



hyperMILL® VIRTUAL Machining – 
bezpieczeństwo jest najważniejsze!
Wkrocz w przyszłość już dziś i wynieś produkcję na wyższy poziom! Dzięki 
oprogramowaniu hyperMILL® VIRTUAL Machining firma OPEN MIND zrealizo-
wała wizję doskonałego połączenia świata wirtualnego z rzeczywistym: nowy 
wymiar postprocesorów i technologii symulacji z myślą o produkcji jutra.

http://ow.ly/jPAa50Cb3jS
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CAM – Strategie obróbki 3D

Zoptymalizowana obróbka zgrubna 3D 

Ta strategia uwzględnia różnorodne ulepszenia.

n  Maksymalna wysokość kroku dla wysoko wydajnego frezowania  
Opcja „Maksymalna wysokość kroku” pozwala na uzyskanie 
ciągłego naddatku, nawet w przypadku znacznego posuwu 
osiowego. Pozostały materiał na ściankach pochyłych jest usu-
wany od dołu do góry po obróbce zgrubnej zależnie od zdefi-
niowanej wysokości kroku.

n  Punkty zagłębiania  
Teraz można zdefiniować punkty zagłębiania dla obróbki. Po-
zwala to na rozpoczęcie czynności obróbki bezpośrednio w 
istniejącym otworze bez stosowania dodatkowego makro zbli-
żeniowego. 

n  Dane wyjściowe NC z użyciem poleceń G2/G3
Przy użyciu strategii można teraz kontrolować dane wyjściowe 
NC dla ruchów kołowych*. Oznacza to, że możliwe jest wygene-
rowanie danych wyjściowych dla tych ruchów jako poleceń G2 
lub G3 w kodzie NC. Można więc bez problemu wygenerować i 
wykonać mniejszy program NC dla sterowników o ograniczonej 
pamięci. 

*Uwaga: Opcja ta jest niedostępna w trybie wysokiej wydajności.  

Korzyści: Ciągły naddatek materiałowy, bardziej efektywna obróbka, 
lepsza obsługa sterowników o ograniczonej pamięci.

3D wykańczająca

Polecenie „Optymalizacja XY” zostało dodane do obróbki reali-
zowanej z użyciem strategii posuwu wzdłuż osi X lub Y. Jeśli na 
przykład nie można przeprowadzić optymalnej obróbki obszaru 
wzdłuż osi X, jest on automatycznie obrabiany wzdłuż osi Y, co 
pozwala na utrzymanie stałego posuwu. Polecenie „Płynne za-
chodzenie” zapewnia płynną obróbkę tych obszarów. 

Korzyści: Bardziej przyjazne dla użytkownika, udoskonalone po-
wierzchnie.

 Nowość 

 Nowość 

https://youtu.be/osXRM2YTqZk
https://youtu.be/6rCWVV8EhhY
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CAM – Strategie obróbki 3D

Wykańczająca na stałym Z 3D 

Istotne ulepszenia tej strategii poprawiają łatwość obsługi przez 
użytkownika i wydajność.

n  Wykrywanie poziomu płaszczyzny
Do zwykłych posuwów dodawany jest etap pośredni w celu 
zapewnienia optymalnej obróbki wykrytej powierzchni płasz-
czyzny.

n  Punkty początkowe
Strategia ta umożliwia zdefiniowanie punktów początkowych 
uwzględnianych podczas obróbki. Aby zapewnić efektywną ob-
róbkę, czynność rozpoczyna się możliwie najbliżej wyznaczo-
nych punktów początkowych z kontrolą kolizji.

n  Rozszerzenie makr zbliżania i oddalania 
Makra można teraz definiować prostopadle do powierzchni i 
można określić prędkość posuwu dla zbliżania i oddalania.

Korzyści: Bardziej efektywna obróbka.

Obróbka resztek naroża

Udoskonalenie obróbki resztek materiału w narożach w 3D, jak 
również w trybie 5-osiowym, zapewnia doskonały rezultat obróbki.

n  Strategia ta łączy w sobie zoptymalizowane ścieżki narzędzia 
dla wydajnego usuwania resztek materiału z naroży. Ścieżki 
narzędzia równoległe i w osi Z zapewniają wydajną obróbkę 
resztek. Ponadto można dokonać idealnej obróbki obszarów 
dna. Oznacza to, że w każdej sytuacji stosowana jest najlepsza 
metoda. 5-osiowa obróbka resztek naroży umożliwia indek-
sowaną obróbkę trudno dostępnych naroży. W tym procesie 
dostępny jest automatyczny wybór pochylenia, jednoczesne 
łączenie ruchów i unikanie kolizji.

n  Ścieżka zostaje skrócona w przypadku stosowania frezu trzpie-
niowego o profilu kulistym jako narzędzia referencyjnego (zob. 
ilustracja). Dzięki temu obróbka ma miejsce tylko wtedy, gdy 
resztka materiału rzeczywiście istnieje.

Korzyści: Bardziej efektywna obróbka.
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CAM – Strategie obróbki 5-osiowej

5-osiowa obróbka styczna 

Opcja „Tylko ograniczenie” pozwala teraz na obrabianie kontu-
rów granicznych oddzielnie w ramach 5-osiowej obróbki stycz-
nej. Niezbędne granice są wybierane automatycznie poprzez 
wybór powierzchni, generowane są również ścieżki narzędzia. 
Umożliwia to precyzyjną obróbkę powierzchni do jej granicy.

Korzyści: Łatwiejsze programowanie.

5-osiowy Radial Machining

Nowa strategia umożliwia bardzo łatwe programowanie kształ-
tów butelek i uzyskanie wysokiej jakości powierzchni. Dzięki 
nowej metodzie projekcji promieniowej ścieżki narzędzia są 
obliczane bardzo szybko, a użytkownik może skorzystać z róż-
nych strategii obróbki, by elastycznie reagować na różne warunki 
związane z komponentami.

Strategia ta oferuje opcje „Tryb powierzchni o wysokiej precyzji” i 
„Płynne zachodzenie”, by zapewnić najlepszą jakość powierzch-
ni i płynne przejścia. Polecenia te są standardowo zintegrowane 
i gwarantują wysoce precyzyjną obróbkę.

5-osiowym pochyleniem narzędzia sterują proste opcje przechy-
łu określone w strategii, niezależnie od tego, czy mamy do czy-
nienia z obróbką symultaniczną 3+2, czy 5-osiową.

Korzyści: Proste programowanie i wysoka precyzja frezowania 
kształtów butelek.

 Nowość 

Płynne zachodzenie: idealne przejścia w przypadku obróbki z 
indeksowaniem

https://youtu.be/jTbrU8Q4qQA
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CAM – strategie obróbki 5-osiowej

Rozszerzona obsługa funkcji

Grupy powierzchni lub krzywe można teraz tworzyć jako dodatko-
wą funkcję w strategiach wirnika/wirnika ze zintegrowanymi ło-
patkami. Geometrie, które są prawidłowe dla wszystkich etapów 
obróbki, zdefiniowano w funkcji głównej. Dodatkowe geometrie, 
które są szczególnie wymagane w przypadku jednej czynności 
obróbki, można dodać jako funkcję ogólną. Dzięki temu użytkow-
nik może szybko i łatwo zarządzać różnymi wyborami geometrii i 
stosować je w różnych strategiach. Ponadto w przypadku zmiany 
geometrii ponownie obliczane są tylko te etapy obróbki, które 
uległy zmianie. Funkcja główna i odpowiadające jej zadania po-
zostają bez zmian.

Korzyści: Uproszczony wybór geometrii i zarządzanie przy użyciu 
funkcji.

Elementy wielopłytowe: frezowanie boku

Strategia ta została gruntownie zmieniona, aby uprościć pro-
gramowanie i jeszcze bardziej poprawić jakość powierzchni 
podczas obróbki łopatek. Oprogramowanie hyperMILL® wersja 
2021.1 oferuje obecnie poniższe usprawnienia.

CAD/CAM
n  Powierzchnie łopatek nie muszą już być powierzchniami pro-

wadzenia lub nie jest konieczne, by istniała możliwość ich 
konwersji na powierzchnie prowadzenia z wystarczającą do-
kładnością

n  Dozwolona jest teraz dowolna liczba powierzchni po stronie ci-
śnienia ujemnego i dodatniego, co na przykład pozwala łatwiej 
wydłużać powierzchnie łopatek

n  Obsługiwane są zaokrąglenia o zmiennym promieniu

Precyzja
n  Mniejsze odchylenia po stronie ciśnienia ujemnego i dodatniego
n  Udoskonalone prowadzenie narzędzia wzdłuż górnej granicy 

obszaru krawędzi

Korzyści: Mniejsze nakłady pracy związane z programowaniem i 
poprawa jakości obróbki.

 2020.2 

 2021.1 

Poprawa jakości obróbki

 Geometria łopatki 

 Promień  
 przejściowy 

 Wydłużenie do dna 

 Wydłużenie
 krawędzi spływu 

 Zaokrąglanie  
 tępej krawędzi  



10

CAM – symulacja

hyperMILL® SIMULATION Center 
 Nowość 

Wersja 2021.1 oferuje nowe skuteczne metody symulacji maszyn do takich czynności, jak toczenie i frezowanie. Przekłada się 

to na szybsze symulacje, niezależną kontrolę kolizji i obszerne funkcje analizy w intuicyjnym środowisku operacyjnym. Nowy 

moduł hyperMILL® SIMULATION Center stworzono w oparciu o wygląd i wrażenia, jakie oferuje hyperMILL® VIRTUAL Machining 

Center, gdyż naszym celem jest umożliwienie programiście CAM jak najwierniejszego symulowania rzeczywistości.

Cechy
n  Intuicyjne środowisko operacyjne

n  Niezależna kontrola kolizji

n  Bardziej efektywna i szybsza symulacja

n  Integracja z hyperMILL® jako standard

n  Udoskonalona kontrola widoczności

Intuicyjne sterowanie Przejrzyste przełączanie elementów podwójnym 
kliknięciem

Informacje: 
n  Adaptacja postprocesora nie jest konieczna, a istniejące modele  

maszyn mogą być nadal stosowane.

n  Dostępne są treści e-learningowe na temat nowego modułu  
hyperMILL® SIMULATION Center. Dostęp do nich można uzyskać  
na karcie hyperMILL®/Info.
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CAM – Symulacja

https://youtu.be/q5VWmGcWvSk


CAM – Obróbka frezarsko-tokarska

Efektywna wszechstronna obróbka:   
hyperMILL® MILL-TURN Machining

Frezowanie i toczenie w jednym interfejsie

hyperMILL® MILL-TURN Machining to moduł potężnego oprogramowania hyperMILL® CAM obejmujący obróbkę 

frezarsko-tokarską. Jest on w pełni zintegrowany z podstawowym programem za pomocą zaledwie jednego inter-

fejsu użytkownika, oferując wszystkie strategie frezowania i toczenia. Zapewnia to bardzo wygodny dostęp do 

wszystkich funkcji kompleksowej obróbki realizowanych przez nowoczesne centra frezarsko-tokarskie. Wszyst-

kie strategie frezowania i toczenia mogą być dowolnie łączone, zapewniając pełną elastyczność procesu produk-

cyjnego. Nowe rodzaje symulacji i niezawodna kontrola kolizji gwarantują bezpieczne skrawanie.

MILL-TURN rollFEED®

Toczenie
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CAM – Obróbka frezarsko-tokarska

3-osiowa symultaniczna wysoko wydajna 
obróbka tokarska

Tryb wysokiej wydajności został zintegrowany z 3-osiową obrób-
ką zgrubną, z myślą o połączeniu wszystkich zalet obróbki frezar-
skiej HPC i symultanicznej. Sprawia to, że korzystanie z wysoko 
wydajnych ścieżek narzędzia jest bardzo łatwe dzięki zoptymali-
zowanym ruchom zbliżania i oddalania podczas symultanicznej 
obróbki tokarskiej. Symultaniczną obróbkę zgrubną wzbogaco-
no o zalety obróbki tokarskiej HPC za naciśnięciem jednego przy-
cisku, łącząc obie technologie z maksymalną łatwością obsługi. 

Korzyści
n  Skrócony czas obróbki
n  Zwiększona niezawodność procesu
n  Wydłużona trwałość narzędzi
n  Możliwość stosowania krótszych narzędzi zaciskanych
n  Rzadsza wymiana narzędzia

3-osiowa symultaniczna obróbka tokarska  

Linie synchronizacji, które sterują pochyleniem podczas symul-
tanicznej obróbki tokarskiej, można teraz tworzyć jako funkcję. 
Oznacza to, że użytkownik może szybko uzyskiwać do nich do-
stęp i nie musi ich za każdym razem ponownie wybierać.

Korzyści: Łatwość obsługi, szybsze programowanie.

 Nowość 

https://youtu.be/iOZVPi5qsaI
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Integracja CAD: hyperCAD®-S

Wyrównanie do najlepszego dopasowania

Nowe polecenie „Wyrównaj do najlepszego dopasowania” umoż-
liwia wyrównanie komponentów podobnych do geometrii wzglę-
dem siebie przy użyciu zdefiniowanej pary punktów. Algorytm au-
tomatycznie oblicza najlepsze możliwe wyrównanie. Użytkownik 
może zastosować różne parametry, aby określić dokładnie, jak 
ma wyglądać wyrównanie. Na przykład może zablokować trans-
lację i obrót osi oraz określić wyważenie między poszczególnymi 
parami punktów. Umożliwia to na przykład optymalne i szybkie 
wyrównanie siatek lub powierzchni spawania w odniesieniu do 
aktualnego modelu CAD.

Korzyści: Uproszczone wyrównanie komponentów.

Kontur kształtu 

Możliwe jest już użycie opcji „Dokładny” do generowania do-
kładnych krzywych analitycznych (linii i łuków) do konturów 
płaszczyzny. Są one obliczane w oparciu o ściany, a dzięki pre-
cyzji mogą być wykorzystywane jako kontury graniczne w opera-
cjach wykańczania lub na przykład do cięcia elektroerozyjnego. 
Po wyłączeniu tej opcji polilinie będą generowane jak zwykle. 

Korzyści: Tworzenie precyzyjnych konturów.

Importowanie danych PMI i metadanych

Przy importowaniu danych CAD z formatów neutralnych lub natyw-
nych informacje o jakości ściany są teraz uwzględniane i dołączane 
do importowanych powierzchni czołowych w module hyperCAD®-S. 
Informacje te są wówczas dostępne w module hyperMILL® i mogą 
zostać użyte na przykład w pracach związanych z obróbką.

Metadane z innych systemów CAD są także odczytywane i do-
łączane jako znaczniki do modelu lub komponentów w module 
hyperCAD®-S. Informacje te, jak statusy wersji, materiały oraz in-
formacje ogólne o częściach lub produkcji, mogą zostać wykorzy-
stane w module hyperMILL® lub za pośrednictwem hyperMILL® 
AUTOMATION Center.

Korzyści: Wykorzystanie informacji PMI, ocena definiowanych 
przez użytkownika właściwości plików CAD.

 Nowość 

 Nowość 
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Integracja CAD: hyperCAD®-S

CAD – hyperCAD®-S Electrode

Promień wklęsły

Przy importowaniu danych CAD można użyć opcji „Promień wklę-
sły” w celu zidentyfikowania wszystkich promieni wklęsłych kom-
ponentu. Wartości te można wyświetlić z użyciem funkcji QuickTip 
lub filtrowania.

Korzyści: Uproszczone wyświetlanie.

Zakładki 

W module hyperCAD®-S zakładki z niektórych systemów CAD 
mogą teraz być odczytywane i tworzone przez użytkownika. Do-
tyczy to zapisanych widoków z uwzględnieniem widoczności, wy-
świetlania i płaszczyzn roboczych. Umożliwia to użytkownikowi 
szybkie przemieszczanie się do przodu i do tyłu między różnymi 
zapisanymi konfiguracjami wyświetlania przy pomocy zaledwie 
kilku kliknięć.

Korzyści: Tworzenie pojedynczych widoków i przedstawień PMI 
lub tymczasowej izolacji elementów.

Głowica maszyny z kontrolą kolizji

Podczas tworzenia elektrod głowica maszyny elektroerozyjnej 
może teraz zostać uwzględniona w celu uniknięcia kolizji. Gdy 
zostanie wykryta kolizja, powierzchnie czołowe elektrody zosta-
ną automatycznie wydłużone. Zapewnia to bezpieczną obróbkę 
komponentów o dużych zagłębieniach.

Korzyści: Większe bezpieczeństwo.

 Nowość 
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