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Новите, усъвършенствани възможности в най-новата версия на NX 2021 позволяват 
по-висока автоматизация на всяка стъпка от производствения процес, подобрявайки 
производителността и намалявайки производствените разходи. В този материал 
можете да научите за новите функционалности в NX for Manufacturing, който са 
включени в: 

 NX CAM 

 NX CMM Inspection Programming 

 NX Assembly Line Planner 

 Производствени данни и управление на процеси в Teamcenter 

NX CAM 

Автоматизираната операция Deburring в NX CAM е разширена, за да включва много-
осеви възможности за фрезоване. NX автоматично разпознава ръбовете на детайли с 
всякакво ниво на сложност и след това създава много-осеви операции за обработка на 
зададения размер на фаската. В зависимост от геометрията на детайла, можете бързо 
да създавате различни много-осеви операции, като 3 + 2-осови, 4-осна ротационна и 5-
осна обработка. Можете също да използвате различни видове режещи инструменти, 
включително радиусни, конусни или сферични инструменти. Разширените функции за 
контрол ви помагат да дефинирате модела на рязане, оста на инструмента и 
движенията на инструмента, което води до плавни и оптимизирани операции на 
обработка. 

 

Новата операция за обработка Rotary Roughing рационализира сложния процес на 
програмиране на цилиндрични детайли. С минимално входни данни (геометрия на 
детайл и заготовки), NX идентифицира обработвания материал, за да генерира 
незабавно оптимизирани 4-осни фрезови операции.  

Разширените настройки на пътя на инструмента, като например контрол за изместване 
на точката на контакта на инструмента и плътност на точките, позволяват създаването 
на плавни, високоефективни операции за груба обработка.  

Автоматизираната много-осева обработка на ръбове в NX CAM ви помага да намалите 
времето за програмиране, като същевременно генерирате оптимизирани траектории на 

инструменти за високоефективна обработка. 

http://www.spacecad.bg/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/nx/nx-for-manufacturing.html
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/manufacturing-planning/cam-software.html
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Използвайки възможността за Rest Roughing на детайла, можете да създавате 
операции за обработка само на не-изрязания материал от предишната 
операция. Спиралният ход осигурява постепенно навлизане в материала, 
подобрявайки цялостния процес на обработка. 

 

Чистите операциите на 5-axis Guiding Curves включват няколко подобрения, 
гарантиращи качество на повърхността и удължен живот на инструмента. По-долу е 
кратко резюме на новите подобрения: 

 Включена е опция Tool Axis Interpolation, която 
осигурява по-прецизен контрол на ориентацията на оста на 
инструмента по посока на движението и напречно на 
посоката на движението, което води до по-гладки 
траектории на инструмента и по-добри повърхнини.  

 Multiple Cutting Depths Depths предоставят 
разширени настройки, за да се посочи броят преходи, за 
свеждане до минимум на повдигането на инструмента и 
активиране автоматизиран наклон на инструмента за 
гарантиране на безопасни траектории. 

 Wall Stock ви помага да създадете траектория на 
инструмента, като същевременно избягвате съседни 
стени. Той осигурява повече контрол за избягване на 
предварително обработени стени и предотвратяване на 
контакта на инструмента с готовите повърхности или 
избягване на недообработвани стени, за да се предотврати 
навлизането на инструмента в не изрязания материал. 

 PrimeTurning ™ е иновативен метод на обработка. Siemens си партнира със 
Sandvik Coromant, за да внедри PrimeTurning в NX. Тази методология на рязане, 
която използва високоефективни вложки CoroTurn Prime, позволява обработка с по-
висока производителност. 

Новата операция за ротационно грубо обработване в NX CAM ви помага бързо да 
създадете 4-осни пътеки с инструменти с минимален вход. 

http://www.spacecad.bg/
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Когато се използва техниката PrimeTurning, инструментът влиза в обработвания 
детайл от към патронника и отстранява материала, докато се движи към края на 
детайла, далеч от патронника. Това позволява използването на малък ъгъл на 
врязване и по-агресивни параметри на рязане.  

Освен това, можете да използвате 
вложките CoroTurn Prime за 
конвенционално рязане на детайли - от 
края към патронника. С NX можете също 
да настроите PrimeTurning за двойна груба 
операция (многоканална груба обработка) 
и можете да го използвате заедно с 
въртяща ос B.  

За определени обработки PrimeTurning 
може да ви помогне да увеличите 
производителността над 50% в сравнение 
с използването на конвенционални техники 
и вложки. Освен това може да удължи 
живота на инструмента с 2 пъти. Smart 
Machine  

Kit wizard ви помага да създадете пълни 
симулационни модели на машини, 
включително дефиниране на кинематичен 
модел на машини, постпроцесори и 
драйвери за CSE.  

Той също така ви позволява да запазвате и 
използвате повторно вашите симулационни модели. Освен това можете автоматично 
да конфигурирате симулационни модели, като използвате контролери от архива на 
Siemens NX. 

 

 

 
 

PrimeTurning е иновативен метод на 
обработка, който позволява по-

агресивни параметри на рязане, което 
води до 50% по-висока 

производителност. 

Бързо създавайте симулационни модели за машини, като използвате нов метод, 
базиран на съветника в NX CAM. 

http://www.spacecad.bg/
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Автоматизирано създаване на държачи  (Automated Holder Creation )  

Доставчиците на инструменти обикновено предоставят 3D модели на техните държачи 
за инструменти. Тези 3D модели обаче не могат да се използват директно за NC 
програмиране в конвенционални CAM системи. Това изисква програмистът да въведе 
ръчно параметрите на държача на инструмента, като диаметрите и дължините на 
секциите на държача на инструмента. Този ръчен процес може да отнеме много време 
и са възможни грешки. 

Новата  възможност Automated Holder 
Creation разпознава характеристиките и 
свързаните с тях размери на твърдите 
модели на 3D модела на държача, 
предоставени от производителя на 
инструмента.  

Той автоматично попълва параметрите 
на държача в NX, ускорявайки 
програмирането на NC и позволявайки 
точна симулация на обработка за 
постигане на производство без грешки.  

Можете също да експортирате държача 
(заедно с неговите параметри) в 
библиотеката с инструменти за бъдеща 
повторна употреба. Автоматизираното 
създаване на държач ви помага да 
ускорите NC програмирането на траектории без сблъсък. 

Полето Tolerance Class е добавено към 
диалоговия прозорец на разстъргващи 
щанги и райбери, което позволява по-добро 
представяне на данните от доставчика на 
инструменти. Можете да използвате тази 
информация за Feature-Based Machining. 

Новата възможност за Multi Setup IPW flow 
подобрява създаването на обработки с 
множество детайли, които обикновено се 
ползват при фрезоване. 

 Новата функционалност ви позволява лесно 
да програмирате сложни настройки, като 
правилно показвате обработвания детайл 
(IPW) в неговото текущо обработено 
състояние.  

Също така можете да настроите процеса на 
симулация, за да създадете IPW за всеки 
детайл.  

Полето Tolerance Class е добавено към 
диалоговия прозорец на разширители и 

пробивни ленти (показано по-горе) . 

 

 

NX CAM ви помага автоматично да 

разпознавате характеристиките и 

свързаните с тях размери на моделите 3D 

твърди държачи, внесени от каталозите на 

производителите на инструменти 

 

http://www.spacecad.bg/
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Лесно програмирайте сложни настройки в NX CAM, като показвате обработвания 
детайл (IPW) в текущото му механично състояние. 

http://www.spacecad.bg/
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Програмиране на процедури за метрологичен контрол  

Възможностите за програмиране на CMM в NX CAM позволяват на програмистите от 
NC да извършват програмиране за проверка на CMM, нова тенденция в 
индустрията. Това помага за последователен работен процес за програмиране на CAM 
и CMM, позволявайки по-високо ниво на интеграция на процесите.  

Обърнете внимание, че продуктът за програмиране NX CMM Inspection 
Programming ще се предлага с пълната му функционалност, а CMM възможностите в 
NX CAM се предлагат като паралелно решение. 

 

Програмирайте операциите за проверка на CMM в NX CAM. 

 
Object transform ви помага бързо да създавате траектории за проверки на CMM за 
симетрични детайли и повтарящи се елементи. Можете да правите огледален образ и 
копирате пътищата за проверка, за да улесните и стандартизирате процеса на 
програмиране на проверката. 

 

Бързо генерирайте пътища за проверки на симетрични детайли и повтарящи се 
елементи, като използвате новата възможност за огледално копиране в NX CMM 

Inspection Programming 

  

http://www.spacecad.bg/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/manufacturing-planning/cmm-inspection-programming.html
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/manufacturing-planning/cmm-inspection-programming.html
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NX Assembly Line Planner 
 
Assembly Line Planner е приложение за планиране на процеси, базирано на софтуера 
Siemens NX. Тo ви позволява да планирате сложна производствена технологична 
последователност с фокус върху различните обработки и производствени 
характеристики, използвани за създаване на изделието, като точкови заварки, 
заваръчни шевове, нитове, съединения за закрепване и уплътняване и др. 
 
Add External Resource ви позволява да планирате процеса с ресурси, външни за 
работното място, когато елементи, които са заложени за работното място в 
спецификацията на оборудването (BOE), са налични на друго работно място.  
 
Например конвейер или робот, движещ детайлите от едно работно място до друго, 
трябва да се споделят между тези станции. Можете лесно да търсите близки ресурси, 
да актуализирате наличността на станцията в движение или ръчно, да добавяте 
намерените ресурси към планирането на процеса на работното място и след това да 
ги присвоявате на операции. 
 

 

Използването на ресурси в множество работни места се извършва лесно и без 
дублиране, като се поддържа точността на спецификацията на оборудването. 

Set as In-Context End Item ви позволява да дефинирате крайния резултат в контекста 
на заредената технология, когато сглобените изделия трябва да бъдат премахнати от 
търсенето по елементи въз основа на тяхното определение като крайно изделие, 
въпреки че те не са определени като крайни изделия в продуктовата структура.  

Това важи, когато например сглобеното изделие е вградено в друга технология, която 
в момента не е заредена в сесията и зададените елементи, като заварки, вече са 
изпълнени. Присвояването на такива към сглобеното изделие, като крайни елементи, 
ще премахне тези елементи от търсенето, за да опрости обработките, необходими на 
работното място. 

http://www.spacecad.bg/
https://blogs.sw.siemens.com/nx-manufacturing/assembly-line-planner-simplify-complex-planning-tasks/
https://blogs.sw.siemens.com/nx-manufacturing/assembly-line-planner-simplify-complex-planning-tasks/
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Крайния резултат, дефиниран в контекста на технологията, се поддържа без 
промяна на данните за изделието в Teamcenter. 

Управление на производствени данни и процеси 

Няколко важни подобрения са приложени в Teamcenter, рационализирайки 
производствените данни и управлението на процесите: 

 Използвайте Teamcenter за работа с множество версии на NX 
 Лесен достъп до класифицирани производствени ресурси, като използвате 
таблото за управление на библиотеката за производствени ресурси (MRL) в Active 
Workspace 
 Ефективно управлявайте по-широк избор от класове въз основа на 
индустриалния стандарт DIN 4000-190 с разширената класификация на устройствата в 
MRL 
 Прехвърлете работните програми в производството, използвайки Shop Floor 
Connect и неговия нов, конфигурируем потребителски интерфейс, базиран на HTML 5. 

 

Новото табло за управление на библиотеката за производствени ресурси (MRL) в Active 
Workspace позволява лесен достъп до класифицираните производствени ресурси в 

Teamcenter. 

 

 

 

http://www.spacecad.bg/
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NX за производства с 3D печат 

Драйвери за 3D печат в метал за EOS и Renishaw  

Приложението NX Additive Manufacturing сега интегрира нова функционалност за 
подготовка на 3D печат в метал с принтерите на EOS и Renishaw. Сега NX дава 
възможност на потребителите, които вече имат NX Additive Manufacturing и EOS Print 
или Renishaw QuantAM API, да подготвят задания за печат в рамките на NX Additive 
Manufacturing среда. 

Това осигурява интегриран и асоциативен производствен процес с 3D печат в метал - 
от проектиране до 3D печата на машини EOS и Renishaw, включително: 

 Генериране на изходни файлове във формати .openjz или .task (налично само 
за физически 3D принтери EOS) 

 Конфигурируеми размери на плочите за изграждане 
 Избор от множество дебелини на изграждащите слоеве  
 Избор от множество стратегии за изграждане (на слоеве за изграждане; замяна 

на параметри ) 
 Възможност за вграждане на NX AM за пълно представяне на слой/стек (чрез 

превключване) 

 

NX Additive Manufacturing предлага нова интегрирана функционалност за подготовка 
на печата за 3D принтери за метал на EOS и Renishaw. 

Настройката на тялото на клиренса осигурява допълнителен начин за управление на 
ходовете на траверса. Често, когато работите с големи детайли с много вариации на 
формата, ходовете в някои области могат да бъдат ненужно далеч от частта. Това е 
особено разпространено при работа с роботизирани приложения и производство на 
големи детайли.  

 

http://www.spacecad.bg/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/manufacturing-planning/additive-manufacturing.html
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Сега можете да използвате плътно тяло или повърхност като равнина на хлабина, за 
да определите ходове, които са по -близо до детайла, което позволява: 

 По-ефективен ход 
 По-малко кинематично движение 
 По-плавни ходове 

 

Траверсът се движи далеч от частта . 

 

Оптимизирани ходове на преминаване с помощта на Clearance Body. 

Изчистващото тяло е нова техника, която използва повърхност или плътно тяло като 
равнина на почистване, като гарантира, че ходовете на хода на многоосните адитивни 
операции остават по-близо до детайла. 

Възможността за множество изчислителни потоци в NX позволява бързи изчисления 
дори на най-сложните много-осеви адитивни процеси. Вече можете да използвате 
възможността за изчисляване на много нишки, за да създадете операции за адитивно 
покритие на свободна форма и натрупване на добавки в свободна форма. За някои 
случаи на използване изчисленията могат да бъдат до 7 пъти по-бързи. 

 

Повече за Siemens NX CAM може да намерите тук: 

https://www.spacecad.bg/nx-manufacturing/nx-cam-system  

http://www.spacecad.bg/
https://www.spacecad.bg/nx-manufacturing/nx-cam-system

