
Automatizált programozás  
és hatékony megmunkálás
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Intelligens makrók 

A felhasználók elmenthet-
nek és beállíthatnak olyan 
szabályokat és feltételeket, 
hogy melyik geometriai 
sajátosságokhoz kerüljenek 
automatikusan hozzáren-
delésre a szokásos meg-
munkálási lépések.

hyperMILL® lerövidíti a programozási  
és a megmunkálási időt

Egyetlen CAM szoftver mindenre: a megmunkálási stratégiák széles spektruma és  

az optimalizálási funkciók, lehetővé teszik az alkatrészek rugalmas és hatékony 

programozását. A köztes ráhagyási alakzat kezelés, az ütközésvizsgálat és elkerülés, 

a szerszámadatbázis mindegyik stratégiánál elérhető, ami megbízható és hatékony 

munkamódszereket biztosít.

Job-Linking Lehetővé teszi 
az azonos szerszámmal végzett 
több különböző műveletelem 
összevonását egyetlen 
műveletbe. A különböző 
műveletelemek közötti össze-
kötés ütközésre ellenőrzötten a 
biztonsági síkig való kiemelés 
nélkül kerülnek végrehajtásra. 
A Job-Linking elérhető 2D, 3D 
és 5tengelyes megmunkálások 
vegyes összevonásakor is.

Production mode  

Lecsökkenti a belépő 
és kilépő mozgásokat a 
műveletemben; a legrövi-
debb úton ütközésmentesen 
átköti a nem megmunkált 
részeket.



Esztergálás programozása – hyperMILL®  
millTURN: A millTURN modul teljesen integrált a  
hyperMILL® rendszerrel és lehetővé teszi a felhasználók 
számára, hogy szabadon kombinálják a marási és eszter-
gálási műveletelemeket egyetlen alkalmazásban. A  
hyperMILL® millTURN modul integrálja a nagyoló, simító,  
beszúrás, menet vágás és fúrás típusú esztergálási  
stratégiákat. Tengely követő és kontúrral párhuzamos irányú 
nagyolás is lehetséges. A símítás esetében különböző  
ráállási és kilépő makrók lehetővé teszik az optimális  
megmunkálást. A tagolt kontúrok is kezelhetőek.

2D megmunkálás: Tipikusan 2D műveletekkel 
programoz ható megmunkálási stratégiák a homlokmarás, a 
zsebmarás, a kontúrmarás, a maradékanyag megmunkálás, 
a fúrás és az 5 tengelyes fúrás. Tény, hogy a vezérlés saját 
megmunkálási ciklusai – mint például a zseb megmunkálás – 
kiemelkedően támogatottak a szoftverben. Az alaksajátosság 
felismerésnek (Feature Machining) köszönhetően a zsebek és 
furatok különösen hatékonyan programozhatóak. A furatok 
típusai lehetnek: központfurat, normál furat, forgácstörős és 
forgácskihordós furat, dörzsárazás, furatkiesztergálás, menet 
fúrás és menetmarás.

3D megmunkálás: Hatékonyan munkálhatóak meg az 
egyszerű és összetett alkatrészek a 3D-s stratégiák segítsé-
gével; a nagyolástól a teraszoló és profilozó simításon át a 
maradékanyag eltávolításig olyan speciális műveletelemekkel, 
mint a komplett és az egyentérközű simítás. Az aktív ütközés-
elkerülés a nagyolás közben automatikusan segít megelőzni  
a szerszám és a befogó ütközését. Ha ütközést észlel, a  
hyperMILL® oldalirányban kitér és amennyiben lehetséges  
egy mélyebb szinten folytatja majd. A hyperMILL® MAXX  
Machining, egy opcionális beállítás a nagy teljesítményű 
(HPC) nagyoláshoz, ami lehetővé teszi a marási idő jelentős 
 csökkentését.” 

nagyoló és simító 
esztergálás

5 tengelyes fúrás
kontúrmarás

maradékanyag eltávolítás

alámetszés-kezelés 
HPC nagyolás



5tengelyes megmunkálás: A hyperMILL® 5AXIS 
világszerte ismert innovatív, könnyen kezelhető és megbízható 
5 tengelyes technológia. A megmunkálás jellegétől és szer-
számgép kinematikájától függően a felhasználó kiválaszthatja 
az optimális 5 tengelyes megmunkálási stratégiát, mint a fix 
dőlésszöggel való 3+2 tengely típusú megmunkálást, vagy az 
automatikus indexálást, vagy a szimultán 5 tengelyes meg-
munkálást. A hyperMILL® 5AXIS minden 3D-s stratégiához 
kínál 5 tengelyes szerszámpályát, valamint egy sor különleges 
5 tengelyes stratégia is rendelkezésre áll, mint például a 5axis 
Top Milling, 5axis SWARF Cutting, a 5axis Contouring és a 5axis 
Cutting Edge. 

Speciális alkalmazások: Az olyan speciális formák, 
mint a turbinalapátok, járókerekek, csövek és gumiabroncsok 
olyan különleges követelményeket támasztanak, melyeknek 
az általános megmunkálási stratégiák nem tudnak eleget ten-
ni. Ezt szem előtt tartva, a hyperMILL® olyan felhasználóbarát 
megoldásokat kínál, melyekkel könnyű ezeket programozni. 
Olyan speciális funkciók, mint a „Rolling Ball” turbinalapátok 
átmeneti íveinél, vagy a szívó-, kipufogó csatornák meg-
munkálásának egyszerű leírása biztosítják az optimális 
megmunkálási eredményt. A felhasználó a megmunkálási 
stratégiák teljes spektrumát teljesen integráltan kapja a 
hyperMILL®-ben.

HSC és a hyperMILL®: A szigorú követelményekre, 
mint a pontosság, a felületi minőség, a szerszám élettartam 
és gépdinamika több 3 és 5 tengelyes HSC stratégia ad vá-
laszt, melyek a következők:
n A nagy előtolási sebességekhez és folyamatos mozgáshoz 
az éles fordulók lekerekítése;
n Lágy fogásvétel síkban és mélységben az optimális 
forgá csolási paraméterekhez és a szerszámpályák közötti 
optimális szerszámmozgáshoz;
n Spirális és elliptikus megmunkálási műveletek.

Pencil milling 
Lekerekített 
fordulók

5axis Contour Offset simítás 
5axis SWARF Cutting

5axis Rework stratégia

szívó- és kipufogó  
csatornák megmunkálása

járókerék megmunkálás



hyperMILL® – A legátfogóbb CAM stratégiák 
egyetlen felületen.

A 2D, 3D, gyorsmarási és 5 tengelyes megmunkálásoktól a maró-eszterga központok prog-

ramozásán a speciális alkalmazási területekig a hyperMILL® minden létező megmunkálási 

stratégiát egyetlen Windows-os felületen integrál. A hyperMILL® ezáltal lehetővé teszi, hogy a 

legösszetettebb alkatrészek teljes megmunkáló programja egyetlen CAM szoftver rendszerben 

készüljön el. Ez előnyt jelent azoknak a felhasználóknak, akik gördülékeny folyamatokat, rövid 

átfutási időt és magas megbízhatóságot keresnek.

Tökéletes integráltság: 
A hyperMILL® teljesen 
integrált verziója elérhető a 
hyperCAD®-S, SOLIDWORKS 
and Autodesk® Inventor® 
rendszerekben. Közvetlen  
interfészek teszik lehetővé 
CATIA V4® and V5®,  
Parasolid®, Autodesk® 
Inventor®, Siemens NX®, 
PTC® Creo and SOLIDWORKS 
rendszerekből származó 
adatok veszteségmentes 
beolvasását. Továbbá a 
leggyakoribb szabványos in-
terfészek is elérhetőek, mint 
az IGES és STEP.... állnak ren-
delkezésre az adatcserére.

Egy felhasználói felü-
let mindenhez: Minden 
műveletelem egyetlen, 
közös felhasználói felülettel 
rendelkezik, ennek eredmé-
nyeképpen egyszerűbb a 
betanulás és a napi munka. 
A strukturálható műveleti 

Integrált megol-
dás a következő 
rendszerekhez: 
hyperCAD®-S,  

SOLIDWORKS 
és Autodesk® 

Inventor®.

sorrend nagyobb átláthatósá-
got biztosít és minimalizálja 
a hibákat. 

Rövid adatbeviteli idő: 
A hyperMILL® határozottan 
támogatja az automatizált 
tervezést és lehetőséget 
biztosít a meglévő gyártási 
know-how felhasználására. 
Az alaksajátosság felismerő 
és a makró technológia 
lehetővé teszi a geometriai 
és gyártási információk 
kinyerését a CAD modellből 
és szerkesztését a CAM 
rendszerben. Az intelligens 
makróknak köszönhetően 
a megmunkálási folyamat 
bármely szakaszában 
elmenthetőek az alkalma-
zott szabályok és feltételek. 
Később a mentett szabályok 
és feltételek alapján automa-
tikusan hozzárendelhetők a 
műveletelemek a geometriai 
sajátosságokhoz.



Szerviz, támogatás, frissítések 

Együtt, a posztprocesszor, a képzési és támogatási részlegek optimális felhasználói támo-

gatást biztosítanak.

A Szoftverkövetési Szerződés tartalmazza a rendszeres szoftverfrissítéseket, valamint az in-

gyenesen használható hotline szolgáltatásainkat világszerte. További részletekért keresse 

az OPEN MIND Technologies értékesítési képviseletét.
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www.openmind-tech.com

Az OPEN MIND Technologies AG leányvállaltaival 
és kompetenciaközpontjaival képviselteti  
magát a világban. Tagja a Mensch und Maschine 
csoportnak, www.mum.de

OPEN MIND Technologies AG
Argelsrieder Feld 5 • 82234 Wessling • Germany
Telefon: +49 8153 933-500
E-mail:  Info.Europe@openmind-tech.com 

Support.Europe@openmind-tech.com  
 

Varinex Informatikai Zrt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
Telefon: +36-1 273-3400
E-mail: mail@varinex.hu

Headquarters

Taiwan


