
 
NX 10 CAM 
ПОВЕЧЕ МОЩ ПРИ ОБРАБОТКА НА СЛОЖНИ ДЕТАЙЛИ  
 

 

SIEMENS Top partner CEE 2014 

 

 

  



 NX 10 CAM 
 

 
Стр. 1от 2  www.spacecad.bg  
 

 Новите функции и възможности за изпълнение на специфични производствени 

задачи в NX CAM 10 ще ви помогнат да програмирате по-бързо обработката на машини 

детайли, и с по-добро качество! 

В тази кратка статия - въведение в NX CAM 10, ще разгледаме някои от последните подобрения, които са 

насочени към механична обработка на комплексни детайли. Няколко нови актуализации помагат за 

подобряване на действията при рязане и качеството на обработка на повърхността при 5-осови операции. 

Обработка с периферията на инструмента (Swarf cut) на турбинни лопатки за най-добри финишни 

обработки 

Точно подравняване на инструмента с геометрията на лопатката може да бъде постигнато с прецизния „swarfing“ 

в модула за NX Turbomachinery.  

Лопатка със сложна форма може да бъде завършена с едно преминаване при ползване на цялата дължина на 

инструмента, като се постига повърхнина с високо качество. Когато геометрията на компонент не е напълно 

обработваема или не може да бъде перфектно обработена с операция „swarfing“, потребителят има възможност 

да дефинира толеранс за отклонение от реалната повърхност за да игнорира този тип проблеми. Това осигурява 

подравняване на инструмента въз основа на най-добро решение, в рамките на малък толеранс от повърхността. 

Така обработка чрез „swarfing“ е възможна при много по-голямо разнообразие на геометрични конфигурации 

на лопатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1 - Прилагане на най-добрите „Swarf“ обработки за постигане на отлични резултати на 

повърхността в при различни конфигурации лопатки 

Плавното навлизане на инструмента в материала осигурява обработка с намалени вибрации, което в 

последствие води до подобряване на качеството на повърхността. Челно-цилиндрични, сферични и конусни 

фрезови инструменти могат да бъдат използвани за генериране на пътя на инструмента при „swarfing“, при 

обработка на цялата лопатка на един пас. 

 

http://www.spacecad.bg/


 NX 10 CAM 
 

 
Стр. 2от 2  www.spacecad.bg  
 

Подобряване на операциите  при рязане при 5-осна обработка на ротационни детайли 

Подобрените стратегии в NX 10 правят по-лесно създаването на ефективни 5-осни обработки за големи въртящи 

се детайли, като корпуси на авиационни двигатели. Изберете един от ръбовете и NX ще генерира всички 

необходими операции за обработка на цилиндрични чела. Опцията за страничен офсет на инструмента ви дава 

възможност за лесно създаване на точни и безконфликтни 5-осни обработки на множество пасове. За някои 

въртящи се части, този метод може да ви спести часове на изграждане на геометрия и подготовка на модела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2 - Oтместване на инструмента за подобряване действието при рязане за този тип ротационни 

обработки 

 Това отместване изтласква зоната с почти нулева скорост на рязане около центъра на челната повърхност на 

инструмента, за да се гарантира много по-ефективно рязане с външния диаметър на инструмента. 

 Deburring 

Също така, 5-осни фаски и фасонни операции могат лесно да бъдат генерирани с помощта на тази стратегия за 

рязане. Този стил на ротационно рязане работи най-добре, когато инструмента навлиза в  материала с водещия 

си ръб. NX осигурява контрол над точката на контакт и предлага възможности за отместване на инструмента с 

цел оптимизиране на условията за рязане. Това води до по-добри скорости на рязане на материала, удължава 

живота на инструмента и подобрява качеството на повърхността. 

За SIEMENS NX CAM 

SIEMENS NX CAM е най-мощната CAM система от високия клас, лидер с най-голям пазарен дял в CAM 

индустрията. SIEMESN NX CAM предлага широк обхват от доказани, гъвкави възможности за бързо и лесно 

NC програмиране на фрези, стругове, ерозийни машини и струго-фрезови машинни центри. Специализиран 

модул NX CAM CMM автоматизира процесите при планиране на измервателни процедури и активното 

измерване за контрол на качеството. NX CAM e единственото решение, което предоставя на взискателни 

производители напълно интегрирано решение „от край – до край“за дизайн, конструиране, оптимизация, 

производство и качествен контрол. Повече за NX CAM можете да прочетете на този адрес: 

http://www.spacecad.bg/nx/nx-cam-za-programirane-na-cnc-mashini  
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