
 

   

Woodwork for Inventor 

Co nowego w wersji 10? 

Projektowanie 

• Kontrola kierunku struktury i naddatków może odbywać się dla wielu 

komponentów jednocześnie. Teraz użytkownik może zarządzać 

kierunkiem i naddatkami dla całego zespołu, a nie tylko dla pojedynczej 

części. Ta funkcjonalność pozwala na dostosowanie kierunek usłojenia i 

wartość naddatków szybciej i wygodniej. 

• Kolejne ulepszenia mechanizmu automatycznego nadawania struktury. 

Zmniejszono prawdopodobieństwo nadania niewłaściwego 

automatycznego kierunku struktury i niewłaściwego rozmiaru elementu 

po początkowym przypisaniu materiału. 

• Nowa funkcja, która automatycznie zwiększa rozmiar formatki, jeśli 

powierzchnia boczna przedmiotu obrabianego pokrywa się ze skośną 

krawędzią elementu. 

• Został wprowadzony nowy typ naddatku dla operacji formatowania. 

• Teraz możesz przypisać materiały W4INV do części iPart, a jego składniki 

będą traktowane jako regularne części Woodwork for Inventor. 

• Wprowadzono możliwość użycia komponentów okuć iPart jednocześnie 

zawierających kolumny parametrów niestandardowych w oknie Dołącz 

Okucia. 

• Ulepszona procedura używania iBox. Teraz komponent iBox można 

powielać wszystkimi narzędziami Autodesk Inventor (Vault Copy Design, 

iLogic Design Copy) i pozostanie on skojarzony ze swoim szkieletem, 

niezależnie od sposobu jego kopiowania. 

Generowanie BOM’u 

• Opracowano nowy mechanizm dla raportu BOM. Wcześniej do 

generowania specyfikacji wymagane było posiadanie i inicjalizacja MS 

Excel. Od wersji v10 MS Excel nie jest wymagany. Znacząco skrócił się 

przez to czas generowania specyfikacji do pliku XLS. 

• Wprowadzono nowy typ raportu „{BOM.ItemList}”, który umożliwia 

wyprowadzenie zarówno produkowanych elementów, jak i ich surowców 

na zasadzie osobnego rekordu w zwykłej specyfikacji materiałowej. 



 

   

• Wprowadzono nowy typ tabeli „{Table.Start.ExtendedFullHierarchy}” w 

strukturalnej specyfikacji BOM, która traktuje materiał W4INV jako osobny 

rekord elementu. Wraz z raportem {BOM.ItemList} ułatwia eksport danych 

do systemów ERP. 

• Ulepszone obliczanie materiałów lakierowanych powierzchni. 

Powierzchnie wykańczane jednym kolorem są teraz obliczane jako 

pojedynczy rekord surowca o sumarycznej ilości.. 

• Wprowadzono nowe słowa kluczowe BOM, które pozwalają określić kąt 

nachylenia krawędzi dla prostokątnej formatki. 

• Wprowadzono nowe słowa kluczowe BOM, które umożliwiają 

wyodrębnianie wymiarów detali bez naddatków. 

• Wdrożono nową opcję, która sprawdza obecność części, które nie mają 

przypisanych materiałów Woodwork for Inventor w zaprojektowanym 

zespole. Lista tych elementów, pojawia się teraz przed wygenerowaniem 

specyfikacji jako monit programu. 

• Zmodyfikowano słowo kluczowe „HasGrain”. Obecnie traktuje ono, że 

element ma kierunek struktury, jeśli jakikolwiek z jego surowców na 

szerokiej płaszczyźnie ma kierunek struktury. 

Auto Plot 

• W przypadku pliku z wieloma arkuszami i elementami polecenie „Odśwież 

rysunek” wprowadza nową opcję odświeżania tylko arkuszy określonych 

przez użytkownika.  

• Wprowadzono nową funkcję, która umożliwia uruchomienie funkcji 

„Odśwież rysunek” poprzez określenie rysunków na dysku. W ten sposób 

rysunki są aktualizowane bez konieczności otwierania ich w Autodesk 

Inventor lub odświeżania pojedynczo. 

• Teraz „Odświeżanie rysunku” może automatycznie aktualizować 

niestandardowe iProperties części, które uprzednio zostały zmapowane do 

ustawień BOM Woodwork for Inventor. 

  



 

   

CAM 

• Opracowano CAM Technology Simulator – mechanizm podglądu symulacji 

obróbki. Teraz użytkownik może wizualnie sprawdzić wynik 

zaprojektowanej technologii CAM w środowisku Woodwork for Inventor 

CAM. 

• Nowy typ operacji CAM - dopasowanie. 

• Utworzono nowe postprocesory i udostępniono odpowiednie konfiguracje 

maszyn CNC: 

o Shop Bot 2D 

o Xilog SCM (Stary format pliku XXL) 

o G-code 2D 

 

Inne 

• Funkcja „Asset Wizard” została wzbogacona o zarządzanie linkami w 

plikach. Ułatwia to migrację projektu jednego użytkownika do projektów 

typu Vault, gdzie bardzo ważne jest określenie nowej lokalizacji pliku 

wymienionego w połączeniu. 

• Assembly Copier może teraz przetwarzać pliki Autodesk Inventor zgodnie z 

ich typem i zastosować dla nich ten sam schemat zmiany nazw. 

• Ustawienia Assembly Copier mają nową funkcjonalność, która pozwala 

zażądać nazw zamiennych dla powiązanych plików Inventor. Na przykład 

plik modelu 3D komponentu oraz plik rysunku tego komponentu będą 

mogły mieć tę samą nazwę po zastosowanie zmiany nazewnictwa plików. 

• Assembly Copier działa teraz poprawnie w kontekście wyłączonych 

komponentami. 

 


