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Siemens PLM Software като разработчик на CAM

• Над 50 години в CAM бизнеса

• Топ доставчик с 18% пазарен дял

• Над 70,000 инсталирани работни

• Изключителна репутация 

• Широк набор машинни обработки

• Глобално представен

NX CAM

Presenter
Presentation Notes
NX CAM is well established in the industry.  We have many customers in nearly all industries across the world.  Our customers vary from the smallest machine shops with just a single license and one or two machines to the largest international companies in areas such as automotive, aerospace, machinery.   We are also closely aligned with the Siemens Motion Control business unit that many of you will associate with the Siemens Sinumerik controllers.



NX CAM – Акценти

• Високо качество на 
повърхнините

• Твърди материали, 
Високоскоростни обработки

• Автомобили и high-tech 
електроника

• Комплексна геометрия, сложни 
траектории

• Авиация, енергетика и 
медицина

• Прости форми, сложно 
програмиране

• Ползва се от много 
производители

• Машинни детайли

Матрици и Поансони Призматични Детайли Комплексни Детайли

Presenter
Presentation Notes
NX CAM system has been adopted across many industries, delivering proven manufacturing capability.Mold and die - typically combining techniques such as 3-axis high speed milling of hard tool steels with more prismatic parts needed for tool basesPrismatic parts - covers general machining and especially the kind of parts found often in the machinery industryComplex parts - use cases typically associated with  aerospace, power generation & medical devices – cases where its more usual to see continuous 5 axis machining, for example.



NX CAM по същество

NX CAM ви дава пълна и проверена 
система за програмиране и симулиране 
на обработките CNC машини.

► NX CAM at a glance

► 2.5-axis milling

► 3-axis milling

► HSM methods

► 5-axis milling

► Turbomachinery

► Wire EDM

► Turning

► Mill-turn

► Machinery parts

► Feature based

► Templates

► Data library

► Postprocessor

► Machine simulation

► Robots Programming

► CMM Programming

► Productivity

► FinalЦялостно решение за NC програмиране– изцяло в NX

https://youtu.be/T6P6JxbVEhQ
https://youtu.be/EjWZaqowUus


Npro
Допълнителен модул към NX за симулация и оптимизация 
на процеса на рязане на база физическия контакт на инструмента и материала

Проблеми при 
технологичното планиране на 
обработката

1. Намиране на правилни 
режими на рязане за всеки 
инструмент

2. Намиране на оптимални 
режими на рязане за всеки 
инструмент!!!

 



Npro
По-продуктивна траектория

 

Намалява машинното време
Намалява брака
Намалява ремонтите
Намалява подготвителната фаза
Елиминира метода 
„проба/грешка“

Modeling (CAD)
Process
Planning
(CAM)
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Machining
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Emerging

Manufacturing
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Npro
Machining &
Optimisation

Machining

Работим в тандем с NX CAM за да определим 

най-оптималните режими на рязане



Npro
Симулация на база физическия процес на рязане

 



Npro
Базов работен процес при оптимизация

 



Npro
Съществено редуциране на времето за обработка

 

https://youtu.be/qnoa-0yarrE


Благодарим Ви за вниманието!
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www.spacecad.bg


	SIEMENS NX
	Siemens PLM Software като разработчик на CAM
	NX CAM – Акценти
	NX CAM по същество
	Npro �Допълнителен модул към NX за симулация и оптимизация �на процеса на рязане на база физическия контакт на инструмента и материала
	Npro�По-продуктивна траектория
	Npro�Симулация на база физическия процес на рязане
	Npro�Базов работен процес при оптимизация
	Npro�Съществено редуциране на времето за обработка
	Благодарим Ви за вниманието!

