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Бизнес  ползи от  NX CAM  
  

 Намаляване на производствената себестойност.  
По-ефективно ползване на машини и приспособления, икономия 
на режещи инструменти, избягване закупуването на множество 
CAM софтуерни продукти, по добра техническа поддръжка, по-
кратко време за обучение, „вградени“ знания намаляващи 
нуждата от експертен персонал, по-малко брак (загуба на 
заготовки и инструмент поради грешки). Справяне с 
конкуренцията на цените в глобален мащаб чрез по-ниска 
себестойност. 

 Повишаване на конкурентната способност: По-високо качество на детайла, по-кратко време до 
CNC машината.  

 По-кратко време за внедряване: Бързо достигане на пълния производствен капацитет на CNC 
машинния парк.  

 Осигурява платформа за сътрудничество между конструктори и производство: Премахване на 
бариерите чрез интегрирано CAD/CAM решение в един единствен продукт.   

 Поддръжка на комплексни машини и CNC контролери. 

 Ефективни стратегии за по-кратки времена за механична обработка и по-високо качество на 
детайлите: Над 50 оптимизирани стратегии, поддръжка на Spline интерполация, High Speed  
рязане, вътрешнофирмени шаблони, интелигентна база данни за скорости и режими на рязане, 
технологично „know-how” за асоциативни връзки на геометрията на детайлите и разработване на 
междуоперационни състояния. 

 Интегрирана софтуерна платформа: Наличието на функции за управление на данните поддържа 
NC обработките винаги актуални и предотвратява брак поради производство от неактуални 
програми.  

 Производителност на продукта: гарантира висока ефективност при програмиране и механична 
обработка  

 

NX CAM за производството  
 

 CAD/CAM продукт от висок клас, с най-голям пазарен дял в 

световен мащаб 

 Функционалното превъзходство спрямо други CAM продукти 

 Наличие на богат набор готови пост процесори 

 Кратък срок за внедряване и обучение на оператори 

 Лекота при работа за сметка на процесни шаблони 

 Кратко време за програмиране (виж раздел Автоматизация при програмиране) 

 Симулация от G-кода за валидиране на програмите, производство без брак 

 Оптимални стратегии, ефективен NC код за минимално машинно време. 

 Доказан в условията на българските фирми, с най-голям пазарен дял в България 

 Превъзходна техническа поддръжка на потребителите от две нива – SIEMENS и SpаceCAD 

Ключови ползи и предимства на NX CAM 

Функционално превъзходство  

 Налични стратегии за  High Speed механична  обработка при 

фрезоване, типични за матрици и формообразуващ инструмент 

 Програмиране на много функционални машини за фрезоване, 

пробиване и струговане, включително с едновременна 

поддръжка на 5 оси. Мениджърът за синхронизация 

синхронизира операциите във времето на множество, върху 

множество шпиндели. 
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 Доказана, гъвкава пет осева обработка на комплексни детайли  

 Разширени обработващи стратегии - като тази, предвидена от Streamline за генериране на гладък 

инструментален път през множество повърхнини 

 Специализирана 5-осова обработка на лопатки и турбини с NX Turbomachinery  

 Фрезоване на основата на обеми - визуализира оставащият за отнемане материал, докато се 

програмира обработката на призматични части.  

 Управление на региони зa рязане  (NX 9) – прецизен контрол на стратегиите за механична 

обработка в региони, за оптимизация на механичната обработка на форми и матрици.  

Автоматизация при програмиране 

 Машинни технологии, базирани на геометрични форми (FBM) директно асоциират процесите на 

обработка с разпознати геометрични форми в CAD модела. Възможност за „обучаване“ на NX CAM 

как се обработва нов тип геометрична форма!  

 Механична обработка, управлявана от информация за производството (PMI). Използва Product 

Manufacturing Information (PMI) вградена в 3D модела на NX за да избере автоматично 

обработващите процеси в CAM.  

Пост процесиране  и симулация  

 Максимално реалистична машина симулация, задвижвана от G-кода - валидира NC програми в 

контекста на инструмента и машина в NX CAM чрез  използване на изходния NC код след пост 

процесора 

 Наличие на готови комплекти за управление "Machine Tool Support Kit”. За голям брой 

металорежещи машини се предлага готов, проверен комплект - пост процесор, G-код задвижване 

симулация и 3D модел металообработваща машина, ръководства за ползване.  

 Готов за работа Post Builder - за създаване, редактиране и публикуване на пост процесори без 

програмиране и с удобен графичен потребителски интерфейс.  

  Налична On-Line библиотека с над 300 готови пост процесора  

Интегрирано решение 

 NX CAM за NC програмисти – мощни инструменти за проектиране, асемблиране  и чертане в една 

и съща система.  

 Синхронна технология за моделиране - програмистът лесно променя всяка CAD геометрия за да я 

подготви за програмиране.  

 Teamcenter Shop Floor Connect – предлага „жива“  връзка с цеха  - доставя CNC работните програми 

директно към цехa и машинните контролери. 

 Manufacturing Resource Library, известна още като MRL Connect (NX 9 и Teamcenter) - директно 

свързва NX CAM с налични инструменти библиотеки без пълно инсталиране на Teamcenter.  

Лесен за ползване  

 Графичен потребителски интерфейс - лесен за научаване и използване  

 Потребителски конфигурации, базирани на роли.  Express ролята е стандартна опция (Прави NX 

CAM да прилича CAM Express плюс NX CAD) за намалени опции в менюто, плюс уроци за основни 

теми и настройки на работната среда.  

  Графично задвижвано програмиране - дефинира и коригира инструмент пътеки чрез влачене и 

пускане. 

 Оптимизиран NC изход за SIEMENS Sinumerik контролери 

o Настройките на параметрите на CNC контролера са на разположение в NX CAM - лесно 

се достъпват и ползват от NC програмиста  

o Оптимизиран NX CAM пост процесор - автоматично и ръчно избиране на специфични 

опции за SINUMERIK изход. 
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