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Вторник 23 Юни, 19:30 - 20:10, Българско време   (40 Минути) 

 

NX CAM - Иновации за бързо реагиране в производството 
 
Днес производството е критично повече от всякога. Иновациите за бързо реагиране са необходими за 
справяне със сложността, пред която днес се сблъсква индустрията. И като се справяте с тази сложност, 
получавате конкурентно предимство. Ще чуете от Zvi Feuer и неговите колеги как софтуерът на Siemens 
помага на производителите да отговарят ефективно на днешните предизвикателства и да изграждат 
иновативни продукти, използвайки цялостен дигитален двойник.  
 
За да поддържат правилно тези иновативни продукти, производителите трябва също да интегрират 
сервизни операции в своите процеси, използвайки дигитален двойник. Това ще осигури необходимите 
специфични за актива изисквания за конфигурация и обслужване на физическите активи, пряко свързани с 
всички налични данни за инженеринг и производство.  
 
От Olav Hjermann ще чуете как обслужването в жизнените цикли на продуктите и продуктите 
облагодетелства операции за производство и поддръжка в OneSubsea Processing. 
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Регистрирайте се тук: https://events.sw.siemens.com/realizelive/registration?view=signup  
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Вторник 23 Юни, 20:50 - 21:10,  Българско време  (20 Минути) 

Hendrick Motorsports: Производство на компоненти за 

състезателни автомобили с NX CAM  
 
Научете как Hendrick Motorsports използва NX CAM за CNC производство на 

компоненти в превозни средства и високо проходими автомобили. Победител в 

множество NASCAR шампионати, Hendrick Motorsports използва NX софтуер за 

програмиране на операции за обработка на широк спектър от компоненти с 

различна сложност, материали и изисквания за толерантност.  

 

Тази сесия ще предостави примери за детайли от реалния свят, които се 

произвеждат с помощта на различни операции с ЦПУ, като 3-осна обработка, 3 + 2 

позициониране  с едноосно фрезоване едновременно. Използването на 

цялостните функции на CNC програмиране на NX CAM позволява на 

програмистите и машинните инженери бързо да произвеждат какъвто и да е 

сложен детайл, превръщайки идеите на инженерите в реалност. 

 

Вторник 23 Юни, 21:10 - 21:30 Българско време  (20 Минути) 

 
Интегрирана роботика и планиране на монтаж за по-висока 
ефективност на процесите в Bosch Siemens Hausgeraete 
BSH е един от водещите производители на домакински уреди в световен мащаб. 

Бидейки номер три в световен мащаб и номер едно в Европа, BSH оперира в 44 

фабрики по целия свят.  

Стратегията на PLM на BSH включва интегриран подход чрез Digital Factory, 

базиран на Siemens Teamcenter Manufacturing, както и приложения с добавена 

стойност като Tecnomatix Process Simulate в Teamcenter за роботизация, и Active 

Workspace, базиран на Easy Plan за планиране на сглобяването, оценка на 

ергономията и балансиране за монтажните линии.  

Тези приложения работят заедно с Teamcenter Manufacturing, за да позволяват на 

всички производствени инженери в BSH да използват повторно инженерни данни, 

като фабрични оформления, сметки за материали и процеси, за да планират 

ефективно своето производство. Тази презентация ще представи стратегията за интегрираната цифрова 

фабрика в BSH, която включва всички съответни дисциплини „Производствена техника“.  

Целта на BSH Digital Factory е да повиши цялостната инженерна ефективност и производителност, както и 

да предостави подробен план на производствените съоръжения и процеси, колкото е възможно по-рано, за 

производството с високо ефективни и добре планирани производствени процеси. 

Вторник 23 Юни, 21:10 - 21:30 Българско време  (20 Минути) 

Интегрирана CNC симулация в NX CAM   
В тази сесия ще изберем машинен инструмент от предоставената библиотека с 

машинни инструменти, и след това ще симулираме операция на механична 

обработка, за да открием проблемите, преди да стартираме кода на истинска 

машина. 
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Сряда 24 Юни,  19:30 - 19:50 Българско време  (20 Минути) 

Оптимизирайте вашите CAM/CMM процеси, като използвате PMI 
 
Успешното пускане на автоматизирана линия с CNC машини 
изисква голям екип, който работи съвместно. Конкурентният 
натиск изисква процес на планирано производство, без загуба на 
време за ръчно въвеждане на данни на всеки етап.  
 
Екипът на Ford прилага стратегията на Model Based Definition при 
проектирането на линиите за механична обработка на двигателни 
компоненти.  
 
Тази презентация ще покаже предимствата на тази стратегия, и 
възможността за автоматизиране на повтарящи се инженерни 
задачи чрез повторна употреба на информация за Product 
Manufacturing Information (PMI).  
 

 

Сряда 24 Юни,  19:50 - 20:10 Българско време  (20 Минути) 

Иновативно сервизно обслужване чрез Service Level Management 

Управлението на жизнения цикъл на услугата (SLM) е практика на 
привеждане в съответствие на управлението на сервизните 
детайли, техническата комуникация, управлението на полевите 
услуги и операциите по поддръжка на продукти, за да се увеличат 
максимално активите на клиентите.  

SLM позволява на сервизните организации да управляват всички 
сервизни аспекти на продукта от етапите на проектиране, до 
момента, когато той вече не се използва. Пълният SLM процес 
повишава ефективността на всички аспекти на обслужването. 

 

 

Сряда 24 Юни,  20:50 - 21:10 Българско време  (20 Минути) 

3D симулиране на материалните потоци в метало-обработващата 

индустрия  

3D симулация на материалните потоци в производството предлага значителни 
ползи за визуализиране на цялостните производствени процеси и управление на 
сложността.  

Тази презентация ще покаже как се използва заводската симулация за 
визуализиране и анализ на производствени линии в метало-обработващата 
промишленост. Тя обхваща 3D-анимацията на подвижните компоненти и оценката 
на производителността на производствената линия с помощта на вътрешен 
разработен комплект за симулационни инструменти.  

Преживяванията, бързите резултати и процесните ограниченията също ще бъдат 
споделени в тази презентация. 
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Сряда 24 Юни,  21:10 - 21:30  Българско време  (20 Минути) 

Индустриално производство на големи метални структури с 3D 

адитивна технология   

Генеративното проектиране и производството с 3D печат  дават мощни 
възможности за създаване на ефективни структури от ново ниво на изпълнение 
за детайли в автомобилните шасита, космически прототипи и дори военноморски 
кораби.  

Процесът на Siemens - Big Metal Additive е разработен специално за 
производство на тези видове големи сложни оптимизирани структури. NX Hybrid 
Additive CAM се използва за програмиране на адитивни и традиционни операции 
за получаване на тези сложни геометрии. 

Тази сесия ще представи ползите от приложенията на генеративната 
оптимизация, както и правилата за проектиране  и хибридно адитивно 
производство на големи метални структури, приложими в много индустрии.  

Ще бъде илюстрирана и стойността на симулацията и визуализацията на процеса. Ще бъде обяснен 
процесът на създаване на много-осеви хибридни адитивни CAM кодове. Няколко оптимизирани и 
произведени части ще илюстрират казуса. 
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