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InventorCAM iMachining™ je inteligentní CAM software pro vysokorychlostní 
obrábění a je navržen tak aby produkoval rychlé a bezpečné CNC programy pro obrábění 
mechanických dílů. Slovo rychlé zde znamená podstatně rychlejší než nejrychlejší 
tradiční obrábění. Slovo bezpečné zde znamená bez rizika zlomení nástroje a nedochází 
k nadměrnému opotřebení nástroje, při současném zvyšování životnosti nástrojů.

K dosažení těchto cílů používá iMachining pokročilé a patentované algoritmy pro 
generování hladkých tečných drah nástrojů s odpovídajícími podmínkami, které 
společně dodržují konstantní mechanické a tepelné zatížení nástroje, tak že se obrábí 
tenké třísky za vysokých rychlostí a hlouběji než při standardním obrábění (až do 4 
násobku průměru).

Dráhy nástroje iMachining

iMachining generuje dráhy nástroje 
pomocí morfujících spirál, které jsou 
spirální buď směrem ven z nějakého 
středového bodu uzavřené oblasti stěnami, 
kde se postupně formují a blíží se ke 
kontuře vnějších stěn nebo směrem dovnitř 
z vnější kontury směrem ke středovému 
bodu nebo vnitřní kontuře ostrova. Tímto 
způsobem provede iMachining obrábění 
nepravidelně tvarovaných oblastí pomocí 
jedné souvislé spirály.

InventorCAM iMachining
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iMachining používá pro obrobení úzkých 
pasáží, oddělujících kanálů a úzkých rohů 
vlastní jednosměrné dráhy nástroje s 
konstantní zátěží. Požívá patentované 
algoritmy analýzy topologie a kanálů pro 
rozdělení oblasti do několika velkých 
nepravidelně tvarovaných podoblastí, 
které pak následně obrábí vhodnou 
morfující spirálou, zachovává se tak 80% 
procent objemu pro obrábění spirální dráhou nástroje. Protože spirální dráhy nástroje 
mají o 50 až 100% vyšší úběr materiálu (MRR), než jednosměrné dráhy nástroje a 
protože iMachining má v oboru jediné dráhy nástroje, které zachovávají konstantní 
zatížení nástroje, tak iMachining dosahuje v oboru nejvyššího MRR.

Průvodce technologií v iMachining

Významná součást systému iMachining je určena pro výpočet vhodných hodnot 
posuvu, otáček, hloubky řezu, opásání nástroje a (nedeformované) tloušťky třísky, podle 
mechanických vlastností kusu a nástroje a zároveň je udržuje v hranicích možností stroje 
(otáčky, výkon, tuhost a maximální posuvy). Za tyto výpočty je zodpovědný Průvodce 
technologií iMachining, který poskytuje uživateli možnost nastavení Intenzity zatížení 
– agresivitu nejvhodnější pro konkrétní stroj a také nastavuje podmínky a výrobní 
požadavky (množství, harmonogram a náklady na nástroje).

Další důležitou úlohou, kterou provádí 
tento Průvodce je dynamická úprava 
posuvu pro kompenzaci dynamicky se 
měnícího opásání nástroje – vedlejší 
produkt  morfující spirály, čímž se 
dosáhne konstantního zatížení nástroje, 
což zvyšuje životnost nástrojů.
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Tento příklad je průvodce krok za krokem procesem definice technologie iMachining 
v InventorCAMu, kde se obrábí díl jak je vidět výše. Provádí se zde hrubování a 
dokončování vnější kontury, středové kapsy a kapsy na římse. Obrábění se provádí na 
3-osém CNC stroji.

Proto, abyste dostali finální tvar součásti, tak musíte provést následující kroky:

1. Definice projektu

Otevřete soubor iMachining_WalkThrought_IV.ipt, který leží zde: C:\
Program Files\InventorCAM2012\User\Getting_Started_Examples\
IV. Definujte projekt, CNC stroj (gMilling_Haas_SS_3x), nulový bod, 
model polotovaru a model obrobku.

Model polotovaru a model obrobku by měl být definován jak je vidět níže.

Polotovar 3D Modelem Obrobek

Cvičení č.1: Procházka iMachiningem
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2. Definujte parametry stroje a obráběného materiálu

Ve stromě Správce InventorCAMu klikněte pravým myšítkem na záhlaví 
Operace a přidejte novou operaci iMachining.

Jakmile přidáte do svého projektu první operaci iMachining, tak 
je třeba definovat pro databázi iMachining parametry stroje a 
materiálu.

Tlačítka dole vlevo umožňují správu definic stroje v seznamu.

• Tlačítko Nový  umožňuje přidání nových 
 definic stroje.

• Tlačítko Odstranit  umožňuje odstranění 
  existujících definic stroje ze seznamu.

• Tlačítko Uložit jako  umožňuje uložení  
 definovaných definic stroje pod zadaným názvem  
 do určeného umístění.

• Tlačítko Vrátit  umožňuje navrácení všech  
 upravených parametrů do jejich výchozích hodnot.
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Pro přidání nové definice stroje klikněte na 
tlačítko Nový.

Zadejte název nového databázového souboru 
iMachining a klikněte na tlačítko Uložit.

Do seznamu se pak přidá definice stroje Haas_SS_Novy.

V sekci Obecné definujte hlavní parametry stroje. Parametry označené 
žlutě jsou povinné.

Nastavte Max. otáčky na 12000 ot./min a Max. posuv na 21160 mm/
min (833 palce/min).

Pro Posuv přemístění XY nastavte hodnotu 10000 mm/min (400 palců/
min) a pro Max. posuv Z nastavte 3800 mm/min (150 palců/min).

Nastavte také Max. výkon vřetene na 20KW (25 Hp).
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Pro definici obráběného materiálu klikněte na tlačítko Další.

Vyberte zde možnost Aluminium_100BHN_60HRB.

Pro potvrzení definice parametrů definice stroje a materiálku klikněte na 
tlačítko Dokončení..

Jestliže pracujete v demo verzi 
InventorCAMu, tak vyberte 
výchozí databázi Haas_SS a 
pro definici materiálu vyberte 
Aluminium_100BHN_60HRB.

Nyní jste vytvořili pro iMachining databázi stroje. Při tvorbě nových 
projektů můžete vybrat databázi stroje a materiálu v dialogovém okně 
definice projektu.
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3. Definujte hrubování vnější kontury

Když jste potvrdili definici stroje a materiálu, tak se zobrazilo dialogové 
okno Operace iMachining.

Pro obrobení vnější kontury dílu použijte výchozí technologii iHrub.

K definici geometrie obrábění pro tuto operaci klikněte v tlačítko 
Geometrie v kartě Operace iMachining.

Definice geometrie iMachining

Geometrie v iMachining se definuje jako kapsa, která může být 
otevřená, uzavřená a polozavřená (obsahující otevřené hrany). 
Kapsa může obsahovat vnitřní řetězce, které jsou považované 
jako ostrovy nebo se používají pro bezpečný nájezd nástroje. 

• Uzavřená kapsa

Tato geometrie je 
definována z kontury 
kapsy jako jeden 
uzavřený řetězec. 
Materiál se odstraňuje 
zevnitř definované 
geometrie.
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• Uzavřená kapsa s ostrovem (ostrovy)

Tato geometrie je definována jako 
několik uzavřených řetězců: první 
řetězec je kontura kapsy a zbytek 
jsou vnitřní řetězce z kontur ostrovů. 
Uvědomte si, že je důležité pořadí: 
řetězec kapsy je první vybraný 
řetězec, pak se vybírají řetězce 
ostrovů.

• Uzavřená kapsa s nájezdovým řetězcem

Podobně jako uzavřená kapsa s 
ostrovy je tato geometrie definována 
jako několik uzavřených řetězců: 
první řetězec je kontura kapsy a 
druhý je vnitřní řetězec z kontury 
ostrova, který označen jako 
otevřený. Tento otevřený řetězec 
je považován jako „předobrobená 
oblast“, která byla obrobena před 
touto operací. Nástroj najede do této 
otevřené oblasti a začne obrábění 
zbylého materiálu. 

Pro označení řetězce jako otevřeného 
klikněte na jeho název v oblasti 
Seznam řetězců pravým myšítkem a 
vyberte příkaz Označit řetězec 
jako otevřený.

Uvědomte si, že je důležité pořadí 
výběru řetězců.
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• Otevřená kapsa

Tato geometrie je definována z 
kontury kapsy jako jeden řetězec 
a je označen jako otevřený. 
Materiál je odstraňován 
zevnitř definované geometrie s 
nástrojem najíždějícím z venku 
(kapsa beze stěn).

• Otevřená kapsa s ostrovem (ostrovy)

Tato geometrie je definována 
jako několik řetězců: první 
řetězec je kontura kapsy 
(označen jako otevřený) a zbytek 
jsou vnitřní řetězce na konturách 
ostrovů. 

Uvědomte si, že je důležité 
pořadí výběru řetězců.

• Kapsa s otevřenou hranou (hranami)

Tato geometrie je definována 
z kontury kapsy jako jeden 
uzavřený řetězec. Jedna nebo 
několik hran je označeno jako 
otevřené: je tak umožněn nájezd 
nástroje zvenku. Materiál je 
odstraňován zevnitř definované 
geometrie a nástroj najíždí přes 
jednu z otevřených hran.
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Pro označení hrany jako otevřené, 
klikněte v Seznamu řetězců na 
název řetězce pravým myšítkem a 
vyberte příkaz Vybrat otevřené 
hrany. Zobrazí se dialog Vybrat 
otevřené hrany. Na objemovém 
modelu vyberte požadovanou 
hranu a pak tento dialog potvrďte.

V této operaci je geometrie 
definována jako otevřená kapsa s 
ostrovem.

Vyberte dva řetězce jak je vidět na 
obrázku. Pro umožnění nájezdu 
nástroje zvenku označte vnější 
řetězec (1-řetězec) jako otevřený.

Vyberte dva řetězce jak je vidět na obrázku. Pro umožnění nájezdu nástroje 
zvenku označte vnější řetězec (1-řetězec) jako otevřený.

Pro hloubku obrábění vyberte dolní hranu 
modelu jak je vidět na obrázku.

Horní a dolní úroveň obrábění 
můžete také definovat v kartě Roviny v 
dialogu Operace iMachining.
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Přidejte Válcovou frézu Ø9.5 mm (0.375 palce) a definujte parametry 
nástroje následovně:

• Nastavte Celkovou délku na 76 mm (3 palce),

• Nastavte Vyložení na 29 mm (1.125 palce),

• Nastavte Délku osazení na 29 (1.125 palce),

• Nastavte Řeznou část na 25 mm (1 palec),

• Nastavte Počet zubů na 4.

Přepněte do záložky iData a pro parametr Úhel 
šroubovice vyberte hodnotu 45 (Střední). Tento 
parametr má vliv na řezné podmínky a hodnoty 
kroku dolů generované Průvodcem iMachining.

Úhel
šroubovice
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Pro potvrzení definice nástroje klikněte na tlačítko Vybrat.

Definujte frézovací roviny. Navíc k hloubce zadané ve fázi definice 
geometrie definujte v kartě Roviny v dialogu Operace iMachining 
Přídavek hloubky pro provedení obrábění níže než je dolní hrana dílu. 
Nastavte hodnotu tohoto Přídavku na -0.76 mm (-0.03 palce).

Pak přepněte v dialogu Operace iMachining do karty Průvodce 
technologií. Tento průvodce spočítá automaticky pro technologii 
iMachining řezné podmínky a bere v úvahu data nástroje a frézovací roviny 
definované pro tuto operaci.
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Krok dolů

Když je vybrána možnost Automaticky, tak se krok dolů 
počítá promocí průvodce podle hloubky řezu, která je pro 
operaci definována.

Když je vybrána možnost Uživatelsky definovaný, tak 
může být krok dolů definován zadáním jeho hodnoty nebo 
pomocí zadání počtu kroků pro dosažení hloubky obrábění.

Tabulka zde zobrazuje počet kroků, hodnotu kroku dolů 
a počet kontaktních bodů v ose (ACP), kterou počítá 
automaticky průvodce.

Výstupní řezná data

Tato oblast zobrazuje dvě sady dat ohledně aktuálních 
řezných podmínek (otáčky a posuv nástroje, překrytí, 
řeznou rychlost, atd.).

Intenzita zatížení

Když pohnete tímto jezdcem ve stoupajícím směru 
(doprava), tak se v oblasti Výstupní řezná data 
automaticky zvýší hodnoty a obráceně. Jezdec Intenzity 
zatížení umožňuje nastavit optimální řezné podmínky pro 
váš konkrétní případ obrábění.

V této operaci použijte výchozí polohu jezdce Intenzity zatížení (3).
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Klikněte na Uložit & 
Přepočítat a pak na tlačítko 
Simulace. Spusťte simulaci 
operace v režimu CAD a 
Solid Verify. Simulace dráhy 
nástroje probíhá následovně: 
Nejdříve se obrobí rohy a pak 
se obrábí celá kontura.

4. Definujte dokončování vnější kontury

Pro vytvoření kopie nyní přidané Operace iMachining klikněte dole v 
dialogu operace iMachining na tlačítko Uložit & Kopie. Tato zkopírovaná 
operace provede dokončení vnější kontury. Když se zobrazí dialog 
zkopírované operace tak pro Technologii vyberte iDokončení.
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Pak přepněte do karty technologie a všimněte si, že se v záložce Data 
iZbytku v poli Rodičovská operace zobrazila předchozí operace, což 
znamená, že se technologické parametry současné operace zdědily z 
předchozí rodičovské operace.

Uložte a vypočítejte operaci. 
Simulujte tuto operaci v režimu 
Solid Verify. Dokončení se 
provádí jednou řeznou dráhou.

5. Definujte hrubování a dokončování středové kapsy

Pro obrábění středové kapsy přidejte novou operaci iMachining. Pro 
Technologii vyberte iHrub a definujte geometrii na spodní kontuře 
kapsy, jak je vidět na obrázku.

Pro definici hloubky obrábění 
vyberte dolní plochu kapsy.

Použijte válcovou frézu 
definovanou v předchozí operaci 
a výchozí nastavení Průvodce 
technologií.
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V kartě Propojení se použije pro operaci výchozí hodnota Úhlu rampy 
2.5 mm. Nájezd do kapsy se provede po šroubovici pod úhlem 2.5 stupně.

Uložte a vypočítejte operaci. Simulujte ji v režimu Solid Verify. Nástroj 
provede nájezd po šroubovici a pak hrubovací dráhu kapsy.

Pro provedení dokončení středové kapsy uložte a zkopírujte nyní přidanou 
operaci. Pro Technologii vyberte iDokončení. V kartě Technologie v 
záložce Data iZbytku se zobrazí předchozí operace iRough_kontura1 
jako Rodičovská operace.
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Uložte a vypočítejte operaci. Simulujte ji v režimu Solid Verify. Zbytkový 
materiál se nejdříve odstraní z rohů kapsy a pak se provede konečná 
dokončovací dráha.

6. Definujte hrubování a dokončování kapsy na římse

Přidejte novou operaci iMachining pro obrobení kapsy na římse. Pro 
Technologii vyberte iHrub a definujte geometrii jako uzavřený řetězec 
na dolní hraně kapsy jak je vidět na obrázku. Hranu podle obrázku označte 
jako otevřenou.

Pro výběr přes těleso 
polotovaru, klikněte 
pravým myšítkem 
na zobrazenou 
zvýrazněnou hranu 
a zatrhněte 2.Hrana.

Pro definici hloubky obrábění vyberte dolní plochu kapsičky.

Použijte válcovou frézu definovanou v předchozí operaci a výchozí 
nastavení Průvodce technologií.
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Uložte a vypočítejte operaci. Simulujte ji v režimu Solid Verify. Nástroj 
najíždí zvenku a provádí hrubovací dráhu. Nejdříve odebere materiál ze 
středu kapsičky a pak obrábí rohy.

Pro provedení dokončení této kapsičky tuto operaci uložte a zkopírujte. 
Pro Technologii ve zkopírované operaci zvolte iDokončení.

Uložte a vypočítejte tuto operaci. Simulujte ji v režimu Solid Verify. 
Dokončování se provádí jednou dráhou řezu.

Gratulujeme! Úspěšně jste dokončili cvičení na obrábění v iMachiningu!
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Tento příklad (nachází se v instalačním adresáři InventorCAMu ve složce User/ 
Getting_Started_Examples) ilustruje použití technologie iMachining v InventorCAMu 
pro obrobení dílu výše na obrázku. Kompletnímu CNC programu zde pomáhají 
standardní 2.5D dráhy nástroje (vrtání a kontura) a 3D dráhy nástroje (HSR a HSS). 
Obrábění se provádí z obou stran dílu na 3-osém CNC stroji ve dvou upnutích.

Otevřete soubor IMACHINING1_IV.prz. Zákazníci, kteří nemáte HSR/
HSS si prosím otevřete příklad iMachining_25D_Only_IV.prt, 
který neobsahuje 3D operace.

Pro provedení obrábění jsou zde vytvořeny následující operace v InventorCAMu:

• Obrábění vnějšího tvaru (iRough_Outside, iFinish_Outside)

Tyto operace iMachining provádějí obrábění vnějšího tvaru dílu. Je použita 
válcová fréza Ø12.7 mm (0.5 palce). Jsou zde definovány dva řetězce, první 
je hranice polotovaru a druhý je kontura kolem dílu. Řetězec polotovaru 
je označen jako otevřený, což určuje, že nástroj obrábí od tohoto řetězce 
směrem k profilu dílu. iHrub má přídavek 0.25 mm (0.01 palce) na stěnu. 
A operace iDokončení dokončí profil. Obě operace mají přídavek hloubky 
-0.63 mm (-0.025 palce), takže nástroj obrábí hlouběji než je díl.

Cvičení č.2: Obrábění konzoly v iMachiningu
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• brábění průchozích kapes

(iRough_ThroughPockets; iFinish_ThroughPockets)

Tyto operace iMachining provádějí obrábění pěti kruhových průchozích 
kapes. Je použita válcová fréza Ø12.7 mm (0.5 palce). Je zde definováno 
pět řetězců, které reprezentují pět uzavřených kapes. Protože jsou tyto 
kapsy uzavřené a není zde předvrtání nebo definované nájezdové řetězce, 
tak se zde používá pro sjezd na dno kapes rampa po šroubovici. iHrub má 
přídavek 0.25 mm (0.01 palce) na stěnu. A operace iDokončení dokončí 
profil. Obě operace mají přídavek hloubky -0.63 mm (-0.025 palce), takže 
nástroj obrábí hlouběji než je díl.

• Hrubování šikmých ploch

(HSR_Rough_Chamfer)

Tato HSR operace provádí hrubování čtyř velkých sražení na žebrech. Je 
použita válcová fréza Ø12.7 mm (0.5 palce). Jsou zde vybrány z hran dvě 
hranice, které tvoří sražení a poloha nástroje je na střed. Je zde použit krok 
dolů 1.27 mm (0.05 palce) a přídavek na plochách 0.127 mm (0.05 palce).
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• Obrábění kapes (iRough_Pockets, iFinish_Pockets)

Tyto operace iMachining provádějí obrábění tří polootevřených kapes 
a 7 uzavřených kapes. Je použita toroidní fréza Ø10mm (0.375 palce) s 
rádiusem rohu 1.6 mm (0.0625 palce). Protože všech 10 kapes leží na stejné 
úrovni Z, tak mohou být obrobeny v jedné operaci. Tři řetězce mají stěny 
a hrany označené jako otevřené, tyto otevřené hrany umožňují nástroji 
najet zvenku z těchto hran. Čtyři uzavřené řetězce používají průchozí kapsy 
jako nájezdový řetězec (Nájezdový řetězec je řetězec uvnitř kapsy podobně 
jako ostrov, ale je označen jako otevřený). Poslední dva řetězce jednoduché 
uzavřené kapsy s nájezdem po rampě po šroubovici. iHrub má přídavek 
0.25 mm (0.01 palce) na stěnu a operace iDokončení dokončí profil.

• Dokončování šikmých ploch (HSS_PC_Lin_faces)

Tato HSS operace provádí dokončování čtyř velkých sražení na žebrech. 
Je použita toroidní fréza Ø10mm (0.375 palce) s rádiusem rohu 1.6 mm 
(0.0625 palce). Je zde použita jednoduchá řádkovací strategie s bočním 
krokem 0.5mm (0.02 palce). Je použito upravené propojení pro krátké 
přejezdy a hladký přechod na začátek obrábění.
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• Obrábění dolního osazení (iRough_Face_BackLedge)

Tato operace iMachining dokončí dolní osazení na druhé straně dílu. 
Je použita válcová fréza Ø12.7 mm (0.5 palce). Jsou zde definovány dva 
řetězce, první je hranice polotovaru a druhý je dolní hrana zaoblení dna. 
Řetězec polotovaru je označen jako otevřený, což určuje, že nástroj obrábí 
od tohoto řetězce směrem k zaoblení. Zaoblení u dna se v této fázi neobrábí.

• Obrábění přebytečného materiálu na průchozí díře

(iRough_back_centerHole)

Tato operace iMachining obrobí pryč přebytečný materiál ze středové 
průchozí díry na dílu. Tento přebytečný materiál byl použit pro upnutí z 
první strany. Je použita válcová fréza Ø12.7 mm (0.5 palce). Je zde definován 
jeden uzavřený řetězec a používá se zde přídavek 0.25 mm (0.01 palce) na 
stěnu, protože tato stěna byla dokončena ve fázi obrábění z horní strany.
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• Obrábění dolního čela (iRough_Face_Back)

Tato operace iMachining dokončí kruhové čelo na druhé straně dílu. 
Je použita válcová fréza Ø12.7 mm (0.5 palce). Jsou zde definovány dva 
řetězce, první je vnější hranice tohoto čela a druhý je offset hrany vytvořený 
v sestavě ve skice Sketch1. První řetězec je označen jako otevřený a druhý 
offset řetězec je uzavřený. Spirální dráha nástroje probíhá z vnějšku směrem 
k vnitřnímu řetězci.

• Dokončení rádiusu na dně (F_backRadius)

Tato operace Kontura dokončuje rádius u dna 6.35 mm (0.25 palce) na druhé 
straně dílu. Používá se zde kulová fréza Ø12.7 mm (0.5 palce). Řetězec je 
dolní hrana rádiusu a strana nástroje je nastavena na Po kontuře. Po první 
hrubovací dráze zůstává přídavek na dně 0.13 mm (0.005 palce), který je pak 
odstraněn dokončovací dráhou. Používá se zde nájezd/odjezd po oblouku 
0.25 mm (0.01 palce).
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Podporuje kompletní rozsah výrobních aplikací v Inventoru
InventorCAM je vedoucí a nejrychleji rostoucí vývojář integrovaného CAM řešení pro výrobní 
průmysl. InventorCAM podporuje kompletní rozsah hlavních výrobních aplikací ve frézování, 
soustružení, frézování-soustružení a drátovém řezání a je plně integrován v Inventoru.

Nový revoluční modul iMachining
Nový modul InventorCAMu  iMachining™ je obrovský skok kupředu v technologii 
CNC obrábění, snižuje řezné časy až o 70% a dramaticky zvyšuje životnost nástroje. 
iMachining dosahuje těchto výhod pomocí patentované technologie “kontrolovaného 
bočního kroku” a řízení rychlosti posuvu po celé dráze nástroje, tak zajišťuje 
konstantní zatížení nástroje a umožňuje mnohem hlubší a účinnější obrábění.

iMachining ™ je poháněn expertním Průvodcem technologií, který bere v úvahu 
použitý stroj, obráběný materiál, a data nástroje, tak aby poskytl optimální hodnoty 
řezných podmínek. S drahami nástroje ve tvaru morfujících spirál, řízeným zatížením 
nástroje v každém bodě dráhy nástroje, oběhy ostrovů pro umožnění souvislých 
spirálních řezů včetně více násobných ostrovů a automatickým zamezením 
tenkých stěn přináší iMachining uživatelům CAM novou úroveň efektivity.

Nejvyšší úroveň integrace do Inventoru
InventorCAM poskytuje nejvyšší úroveň integrace v CAD, která je hladká, 
v jednom okně a s plnou asociativitou s Inventorem. Tato integrace 
zajišťuje automatickou aktualizaci dráhy nástroje při změně v CAD.

InventorCAM umocňuje Inventor do nejlépe integrovaného CAD/CAM řešení.

špičkové technologie


