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CAM Express
Добавена стойност за металорежещите машини



Ефективност в конкурентен глобален пазар 
За да бъдат конкурентоспособни на световния 
пазар, производителите и механичните цехове 
трябва да се възползват напълно от най-ефек-
тивните, иновативни и широкоспектърни 
металорежещи машини, като например 
високоскоростни фрези, 5-осни машини или 
многофункционални струго-фрезови 
автомати.

За да се получи очакваната възвръщаемост на 
тези инвестиции, е наложително да можете да 
използвате ефективно тези усъвършенствани 
металорежещи машини, и то възможно 
най-бързо.

Усъвършенстваният CAM софтуер е малка част от 
цената на машината, но с подкрепата на дистрибу-
тор от висок клас може да добави значителна 
допълнителна стойност към новопридобитите 
металорежещи машини.

Висока производителност при ниска цена 
на закупуване  
За да оправдаят бюджетите и достигнат бизнес 
целите си, клиентите се нуждаят от CAM-софтуерни 
приложения, които съчетават обхват и дълбочина 
на възможностите с висока технологична 
производителност с ниска обща цена на закупуване.

Повишената възвръщаемост на инвестицията в нови 
металорежещи машини е ключов фактор, който 
намалява действителните разходи по актива, като 
отчитаме и стойността на модерния CAM софтуер. 
Конкурентната цена на софтуера, лекотата на 
инсталиране и лесната употреба с кратък период на 
обучение са преките фактори зад ниския разход по 
притежанието на актива.

Система, която подсказва на потребителя как да се 
справи с NC-програмата, а след това автоматизира 
стандартните части от тази работа, може да 
допринесе с много, за да направи един неопитен 
оператор на машини с ЦПУ по-продуктивен за 
кратко време и така да намали разходите.

Добавена стойност за 
металорежещите машини

CAM софтуер с доказани 
възможности, осигуряващ 
отличeн програмен диапазон 
и дълбочина, максимална 
производителност на 
металообработващите 
машини, софтуерът CAM 
Express е лесен за 
инсталиране, лесен за 
научаване и рентабилен 
за закупуване.
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Максимализиране стойността 
на разширените металорежещи 
машини

Задълбочено, утвърдило себе си NC- програмиране 
от Siemens
Siemens PLM Software има над 25-годишен опит и 
широк спектър от клиенти на NC-програми от най-
големите световни инженерингови компании до 
хиляди малки металообработващи цехове.

Възползвайки се от познатите си 
възможности в CAM софтуера, Сименс 
предлага CAM Express Total Machining 
– производствено решение на  Solid 
Edge®, с което осигурява авангардни 
функционалности, необходими на NC-
програмистите за пълноценно използване на 
модерни и ефективни машини.

Чрез разширените способности и доказаните пред 
клиентите методи, които CAM Express осигурява, 
високоскоростните фрези могат да увеличат 
скоростта на отнемане на материала, докато се 
оптимизира животът на  инструмента – ключови 
цели за високоскоростните машини.

Възможността за точно обработване на по-
сложни части може да осигури конкурентно 
предимство.

CAM Express може да Ви помогне да 

CAM Express може да Ви помогне да увеличите 
стойността на новите 5-Axis машини, като 
предлага ефективни NC-програми дори и за най-
взискателните проекти.

Фрезо-струговете могат да осигурят 
значителни спестявания за цеховете. 
CAM Express има обхвата и дълбочината 
на възможностите, необходими за 
програмиране на тези машини с техните 
типични иновативни конфигурации.

CAM Express е 
усъвършенствана, гъвкава 
система, която позволява на 
потребителите да увеличат 
максимално стойността 
на инвестициите си в най-
новите, най-ефективните 
и най-производителни 
машини.
 

Доказана стойност             
Най-висока оценка за Siemens 
PLM Software. CIMdata счита, 
че предлаганият  от Siemens 
PLM Software CAM-продукт е  
„сред най-добрите в 
индустрията“.

От 17-ти годишен пазарен NC 
доклад на  CIMdata
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Предимствата на CAM Express

Модулни производствени пакети 
CAM Express се предлага в удобни за приложение пакети, за 
целите на:

• 2 1/2-осна обработка
• 3-осна обработка
• Струго-фрезова обработка
• Усъвършенствана обработка

CAD neutral
CAM Express е разработен така, че да се използва независимо от 
която и да е конкретна CAD система. Разполага с най-важните за 
индустрията транслатори за импортиране на данни.

Интегриран с Solid Edge и NX                                                                      
CAM Express предлага също така и интегрирана употреба със 
Siemens NX™ CAD, както и със Solid Edge CAD софтуер, базирана на 
същите, описани по-горе пакети.

Цялостно решение

Пълна основа във всеки пакет                                                             
Всеки пакет CAM Express е снабден с пълна база от основни 
технологии, включително достъп до онлайн библиотеката с 
постпроцесори на Сименс, графично приложение за 
изграждане и редактиране на постпроцесори, проверка на 
пътя на инструмента, файлови преводачи за CAD, онлайн 
помощ, изход за работната документация, работа със сглобки, 
достъп до библиотека с параметри на обработката с проверени 
данни от обработки и др. 

Поддръжка за клиенти от световна класа
Построен въз основа на 25-годишния успех на Siemens на CAM 
пазара, предоставящ доказан и надежден софтуер, програмата CAM 
Express разполага с техническа поддръжка от световна класа.

                                      

Предварително конфигурирани с най-добрите практики в бранша                                                                         
Предварително конфигурираните потребителски среди настройват 
системата за незабавно използване, за да се справи с типичните видове 
програмиране и да им помогне да прилагат най-добрите практики в 
бранша.

Струговане
Вградена инструкция Ви 
напътства по време 
програмиране на 
едношпинделен струг. 
Целта е да придобиете 
основни познания за 
NX-програмиране на 
стругове в рамките на
един-единствен процес „от-до“, 
с който да станете независим 
ползвател по-бързо. Този 
процес включва следните три 
части: 
- Настройка
- Програмиране
- Изход



Цялостно решение

Пълна основа във всеки пакет                                                             
Всеки пакет CAM Express е снабден с пълна база от основни 
технологии, включително достъп до онлайн библиотеката с 
постпроцесори на Сименс, графично приложение за 
изграждане и редактиране на постпроцесори, проверка на 
пътя на инструмента, файлови преводачи за CAD, онлайн 
помощ, изход за работната документация, работа със сглобки, 
достъп до библиотека с параметри на обработката с проверени 
данни от обработки и др. 

Поддръжка за клиенти от световна класа
Построен въз основа на 25-годишния успех на Siemens на CAM 
пазара, предоставящ доказан и надежден софтуер, програмата CAM 
Express разполага с техническа поддръжка от световна класа.

                                      

Предварително конфигурирани с най-добрите практики в бранша                                                                         
Предварително конфигурираните потребителски среди настройват 
системата за незабавно използване, за да се справи с типичните видове 
програмиране и да им помогне да прилагат най-добрите практики в 
бранша.

Струговане
Вградена инструкция Ви 
напътства по време 
програмиране на 
едношпинделен струг. 
Целта е да придобиете 
основни познания за 
NX-програмиране на 
стругове в рамките на
един-единствен процес „от-до“, 
с който да станете независим 
ползвател по-бързо. Този 
процес включва следните три 
части: 
- Настройка
- Програмиране
- Изход

Доказана стойност                                                       
„CAM Express е насочен към осигуряване на задълбочени 
възможности за ясно дефинирани ключови области на машинната 
обработка, като машинна обработка на матрици и щанци или 
фрезо-стругова обработка, в софтуер, който е лесен за 
инсталиране и използване. Готовият достъп до ключови 
елементи, като библиотека от постпроцесори, както и 
предварително конфигуриран софтуер с най-добри практики в 
бранша, ще улеснят и помогнат на клиентите по-бързо да станат 
продуктивни и да го направят с по-ниски разходи.”

  Алан Кристман 
  Председател, CIMdata

Лесен за инсталиране
Онлайн библиотека постпроцесори
 Siemens предлага онлайн достъп до библиотека 
постпроцесори, поддържана от Центъра за глобален 
технически достъп (GTAC) на Siemens. Клиентите могат да 
търсят и изтеглят файлове с постпроцесори директно в CAM 
Express, като спестяват време и стават производствено 
ефективни по лесен начин.

Комплекти за обезпечаване на металорежещи машини
Сложните машини се нуждаят от разширени постпроцесори и пълни 
3D симулации. Siemens работи с производителите на 
металообработващи машини, за да създава и предлага 
доказани комбинации от тях с примери, готови настройки и 
документация.

Лесен за употреба
Навигатори                                                
CAM Express има набор от постоянни 
навигатори, които управляват клю-
чови елементи на системата. Те правят 
софтуера мощен, но въпреки това 

лесен за изпращане.                     

Използване на шаблони
Шаблоните се използват широко в 
цялата система, за запомняне и 
повторно прилагане на методи, 
геометрия, настройки, операции и 
избор на инструменти. Те са лесни за 
използване и рационализират 
програмните задачи.

Съветници (Wizards)                                                               
Съветницте извеждат потребителя до 
напълно ново ниво на автоматично взаимодействие с потребителя. 
Почти всеки може да следва стъпките. CAM Express идва с drag-and-
drop инструмент за конфигуриране на съветници.
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Пълна гама от възможности

CAM Express предлага широка гама от възможности за програмиране на NC, като избягва нуждата и разхода за множество CAM 
системи в машинния цех, с което осигурява гъвкавост на потребителите и увеличаване на стойността на софтуерната инвести-
ция в един продукт.

Пробиване - насочено към пробиване, райбероване, разстъргване, резбонарязване, цикли за 
твърда стомана и обичайни цикли. Автоматизираната направа на отвори се предлага с опциите за 
работа с фичъри (FBM).

2 ½-осно фрезоване - използва 2 ½-осни алгоритми, които работят както с повърхнини от крайни елементи, така и 
на твърдотелни модели. Зиг-заг, офсет и челно фрезоване са някои от примерите за осигурените инструментални 
пътеки. Могат да се използват бързи инструментални пътеки за обработка като трохоида. Функциите за работа с 
атрибути (Feature Based Machining), автоматизират идентифицирането и програмирането на джобове и фасети.

Струговане - пълно решение, което е достатъчно лесно да се използва за прости програми 
и с достатъчно възможности, за да се справи и с най-трудната геометрия в многосни и 
многореволверни решения. Системата може да работи с твърди тела, мрежови повърхнини или 
дори 2D профили.

3-осно фрезоване - за разстъргване, довършващо фрезоване, полу-финиш и финиш на контурни повърхнини с 
пълен набор от стратегии за фрезоване, за да се справите с предизвикателствата на сложната геометрия. Тази 
възможност включва допълнителни функции, необходими за високоскоростна обработка.

Wire Wire EDM - цялостно решение за програмиране на 2 4-осови EDM машини. Предлагат се 
редица операции с нишка, включително оформяне с много проходи, обръщане на нишката и 
изрязване на области.

Синхронизация - графично средство за показване на неограничен брой канали, с превъртане на кода в набор от 
формати, показване на време и с функции за добавяне на кодове за изчакване и синхронизираните кодове. 
Синхронизационният мениджър е директно свързан с вътрешния постпроцесор и ползва директно изходните 
данни за най-голяма точност.

Симулация на обработката - за да се избегне ангажирането на машината с непродуктивни опити, 
интегрираната симулация на металообработваща машина, задвижвана директно от NC-кода,  
позволява по-пълна симулация от повечето други системи.

5-осно фрезоване - CAM Express предлага особено гъвкави 5-осни програмируеми функции, съчетаващи силно 
автоматизирани елементи за отегчителните работи, каквито са изборът на геометрия и детайлният контрол от 
потребителя над прецизната обработка.
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Всеобхватна основа

CAM Express включва възможности, които други системи не могат да 
осигурят или за които таксуват допълнително. NC-програмистите се 
нуждаят от пълен набор от възможности, които поддържат и 
подобряват задачата за програмиране.                                                                     

Проверка на пътя на инструментите
С динамичен подбор, оптическо 
увеличение по време на 
възпроизвеждането и онагледяване на 
отстраняването на материала.                          

Среда на сглобяване

Работна документация
CAM Express автоматично генерира работна документация, включи-
телно таблици за настройка, информация за последователността на 
операциите и списъци с инструменти. Те се извеждат в ASCII текст или 
HTML формат за интранет достъп в цеха.

Библиотеки
Инструменти, машини, параметри на рязане, шаблони и NC-файлове 
са организирани за ефективна повторна употреба и лесен избор.

Данните от параметрите на обработката се изтеглят автома-
тично от библиотеката при създаване на операции.

Всеки пакет CAM Express включва и: 
• Пълен набор от CAD-файлови преводачи 
• Възможности за редактиране на модели, за да 

се справите с всяка промяна на модела, 
необходима за NC-програмиране, 
включително чрез иновативната 
функция за синхронно моделиране

• База данни за параметри на 
рязане предварително обогатени 
с данни за често използваните 
материали 

• Пълна онлайн помощ
• Директен достъп до онлайн 

библиотеката на постпроцесори от 

CAM Express

Интегрирано постпроцесиране
CAM Express включва възможност за графично създаване на  постпро-
цесори. 
Всичко, което е необходимо за изграждането или редактирането на 
един постпроцесор , е избор от прости менюта.

Използвайте инструментите за
моделиране на монтаж в CAM 
Express, за да сглобите подробна 
машинна среда или да 
позиционирате частите и елементите.
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Максимална ефективност в цеха
Високоскоростна обработка
Високоскоростните машини преобразиха производството на 
шприцформи и щанци. По-фини довършителни работи, по-голяма 
точност, по-малко електроди и по-малко време за престой са бонусите 
за производителите, които могат да програмират ефективно тези 
машини.
За да се увеличи максимално стойността на разширената технология 
за инструментални пътеки, клиентите на CAM Express имат достъп до 
доказани методи и знания, необходими за осигуряване на ефективни 
високоскоростни решения за обработка.

Алгоритмите за високоскоростно рязане поддържат специфично 
натоварване от стружката, без да допускат претоварване.

Параметрите за обработка автоматично се изтеглят от библиотеката, когато 
се създават операциите. 

CAM Express посреща нуждите на 
високоскоростната обработка
Равномерно отстраняване на материала
Редица методи, включително най-новите трохоидални движения, 
осигуряват постоянна скорост на отстраняване на материала.

Довършителни операции
Изглаждане и обединяване на повърхнини - запазват Вашите най-
малки инструменти само за нужните зони.

Последователно завършване
Набор от методи, които осигуряват гладки преходи, независимо дали 
става въпрос за наклонени или плитки повърхности.

Гладко непрекъснато рязане
Технологията за гладко преминаване осигурява плавни, непрекъснати 
модели на рязане, идеални за високоскоростна обработка.

Утвърдени, интегрирани данни за обработка
Точните доказани данни за обработката в CAM Express помагат на 
програмиста да постигне оптимални резултати.

Фина настройка за високоскоростна обработка
Пътищата на инструмента са фино настроени за високоскоростни 
машинни контролери с равномерно разпределени точки, гладки 
интерполации и опции за сложни криви.

Управление на радиалното биене
Siemens предлага на машинните оператори метод за калибриране на 
оборудването, като се избягват вибрациите, които ограничават 
скоростта на подаване и дълбочината на нарязване.

Оптимизирани операции (Streamline)                                                                      
Siemens въвежда операцията Streamline, за да представи  
напълно нов подход към създаването път на инструмента. 

Операцията Streamline може да бъде сравнена с концепцията за 
флуид, преминаващ през или над частта, която ще се обработва.  
Резултатът е като свободното обтичане - пътеки, които естествено 
следват контурите на цялата част.
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Програмиране на мултифункционални 
машини
Многошпинделните и многореволверни машини и струго-фрезови 
автомати дават все по-висока ефективност на производството, тъй 
като една машина заменя няколко. 
Вашето предизвикателство е да програмирате тези машини, като се 
възползвате от техните иновативни функции и намалявате времето 
за цикъл.

Струговане > Фрезоване > Струговане

Машинна симулация
CAM Express осигурява точна машинна симулация, като използва 
действителните G-кодове за симулация, а не вътрешните 
инструментални пътеки. Симулацията работи директно със 
Синхронизационния мениджър / Synchronization manager, като 
всичко е включено в CAM Express.

Струго-фрезоване
CAM Express разполага с всички компоненти, необходими за 
ефективно програмиране на мултифункционално оборудване като 
струг-фрезови комбинирани машини.  

Всички елементи работят заедно в една последователна 
потребителска среда, като получената програма за струго-фреза се 
появява наготово в оперативния навигатор.

Постпроцесиране за многофункционални машини
CAM Express има широки възможности за постпроцесиране, което 
позволява да се обработват лесно многоканалните NC-програми. 
Постпроцесорът се свързва директно към базата данни за път на 
инструмента и обработка, вместо да интерпретира даден CL-файл.

Текущо състояние на обработван детайл
Следенето на текущото състояние на обработвания детайл е 
критичен елемент от ефективното фрезоване и струговане. CAM 
Express използва технологията на ротиращо твърдо тяло (spun soid), 
за да осигури безпроблемно прехвърляне на конфигурацията на 
детайла между фрезоването и струговането.

Синхронизация
Машините с много револверни глави и шпиндели могат да бъдат 
лесно синхронизирани в CAM Express, с пълна визуализация и 
сравняване на времена. Тези инструменти осигуряват важните 
визуализации на техническа последователност, които водят до 
оптимизация на продължителността на цикъла.

Работа с фичъри (Feature-based machining)
Разпознаване на технически атрибути (фичъри)
Усъвършенстваната способност за разпознаване открива 
техническите атрибути в топологията на всеки модел, включително 
импортираните данни.

База данни за знание
Мощният редактор на знания прилага шаблонни процеси, за

 
да 

изгради пакети за обработка на широк спектър от атрибути.
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Програмиране на сложни детайли

5-осна обработка
Сложната геометрия изисква многофункционалност от 5-осните 
металообработващи машини. Програмирането предполага гъвкавост 
на софтуера със значителен контрол от потребителя. Проверката за 
сблъсък и прецизната симулация на машината намаляват 
необходимостта от тестове на  „на сухо“.

Рационализирано автоматизирано програмиране
CAM Express позволява бързо и точно обработване на типични 
сложни части за космическата индустрия. Изборът на геометрия е 
силно автоматизиран за по-лесно и по-бързо програмиране, а 
проверката за колизия намалява риска от грешки.

Пълен потребителски контрол
Когато е необходим прецизен контрол върху оста на инструмента, 
докато инструментът се движи в работните равнини, CAM Express 
дава на потребителя пълна способност за контрол на                     
работата/ частта / проверката.

Машинна симулация
Интегрираната машинна симулация в CAM Express премахва 
необходимостта от отделен външен софтуер за тази задача.

Симулация, управлявана от машинен код
Симулацията на CAM Express се управлява от изходните данни на 
постпроцесора, като това гарантира, че цялото движение на 
крайната програма е достъпна за преглед.

Едновременно показване
Потребителят може да прегледа отнемане на метала едновременно с 
инструментална пътека на живо в контекста на пълна симулация на 
металорежещи машини с динамично преместване и увеличаване на 
образа.

Разпознаване на колизия
Системата проверява за действителни или  избегнати с малко 
сблъсъци между частта, обработвания детайл, инструмента, 
приспособленията за захващане и конструкцията на машината.

Без нужда от дублиране
Няма нужда да се прехвърлят данни в отделна система. Всичко е 
включено в CAM Express,  като се пести време и се намалят грешките.

Изпитвания на самата машина
Наличните пробни цикли на самата машина се симулират с мощни 
инструменти за пълна визуализация.

3D модел на Mori Seiki.



CAM Express

CAM Express e:
1.    Задълбочена, много гъвкава система за NC-програмиране, която 
позволява на потребителите да увеличат максимално стойността на 
своите инвестиции в най-съвременните, най-ефективни и с              
най-широки възможности машини. 

2.    Предлага се като доказан и надежден софтуер на Siemens - 
доставчик # 1 на CAM, с повече от 25 успешни години на пазара на 
CAM.

3.    Доставя се със софтуерна поддръжка от световна класа от 
Siemens.

4.    Предлага се в модулни, CAD-неутрални пакети, които да 
отговарят на ключовите изисквания по индустрии.

5.    Предлагат се като интегрирани пакети с CAD-приложенията на 
Siemens (NX и Solid Edge), които осигуряват пълен набор от CAD/
CAM програми с водещи на пазара възможности и стойност.

6.    Пакети с широк фундамент от основни функции - от създаването 
и редакцията на постпроцесора до публикуване на документация от 
цеха.

7.    Широкообхватна CAM система, която позволява на цеха да има 
само един пакет CAM софтуер от един доставчик, за да отговори на 
всички изисквания за програмиране и обработка.

8.    Предварително конфигуриран с най-добрите практики на 
индустрията, което увеличава производителността на потребителя, с 
избираеми потребителски среди, според основните типове 
обработка.

9.    Лесен за инсталиране и употреба, с онлайн достъп до 
библиотеката постпроцесори на Siemens и опция за завършени 
помощни комплекти за металообработващи машини.

10.    Разработен да осигурява ниска обща себестойност на 
притежанието.

Пакети на CAM Express
Таблицата показва функционалното съдържание на всеки от пакетите 
на CAM Express. Всеки пакет съдържа пълната основа от базови 
функции.

Продуктово семейство на CAM Express 

CAM Express  
Основа

CAM Express  
Пълна обработка

CAM Express  
5-осна обработка

Основа • • •

Струговане  •

Нишкова ерозия  •

2-осно фрезоване • •

3-осно фрезоване • •

5-осно фрезоване • •

NC-програмиране • •

Автор за работа с фичъри •

Фрезоване на турбини •
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