
CAMWorks за Solid Edge 

Първият CAM със Синхронна Технология, напълно вграден в Solid Edge! 

 

  

 Работа в познатия потребителски интерфейс на Solid Edge  

 Програмиране на всички видове механични обработки до 5 оси 

 Оптимизиран фигурен разкрой на метални  листове 

 Програмиране на машини за рязане на метални листове (лазер/плазма, WаterJet) 

 Невисоки изисквания за CAM умения, минимална нужда от обучение  

 Автоматично разпознаване на фичъри за бързо и лесно генериране на пътища 

 Aдаптивно присвояване на подходящите стратегии за обработка  

 Технологична База Данни с експертна система за самообучение на   

 Автоматична регенерация на инструменталния при промени в CAD модела 

 3D машинна симулация върху модел на машината от G-кода  

 Ултра-високо производителни инструментални пътища за по-кратко машинно време 
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CAMWorks за Solid Edge - първият CAM, вграден в SIEMENS Solid Edge 

CAMWorks за Solid Edge е вградена CAM програма, която е напълно интегрирана в Solid Edge. 

Това е единствения CAM софтуер в този клас на пазара, която използва Синхронна Технология 

и осигурява на потребителите с безпрецедентни ползи, като например:  

 Намаляване на времето за програмиране от часове до минути с помощта за 

автоматично разпознаване на фичъри и механична обработка, базирана на знания  

 Способност да се запазват и стандартизират най-добрите производствени чрез  

автоматичното разпознаване на фичъри и присвояване на подходящите стратегии за 

механична обработка с помощта на патентована Технологична База Данни 

 Ниска цена на притежание и лекота на използване с минимална нужда от обучение  

 Намалено време за подготовка на CNC програмата чрез автоматична регенерация на 

инструменталния при промени в CAD модела 

  Намалени машинни времена с  ултра-високо производителни инструментални пътища.  

CAMWorks –  един раздел в менюто на Solid Edge 

CAMWorks за Solid Edge позволява на програмистите да отворят файл на детайл в директно в 

Solid Edge и да започнат незабавно генериране на програма за цифрово програмно управление 

на инструмента. Когато бъде завършена, програмата за механична обработка, вкл. 

инструменти, пътища на инструмента, режими и офсети наред с друга CAM информация се 

съхраняват във файла на детайла в Solid Edge.   

 

Промените, направени в Solid Edge детайла се отразяват незабавно в NC програмите, 

генерирани от CAMWorks. CAM системи, които не са интегрирани с CAD изискват променяните 

детайли да бъдат ре-експортирани, и в повечето случаи известията за промени в геометрията 

в CAM продукта трябва да бъдат направени със специализиран диалог. Често пъти това води 

до производство на грешен детайл, и от там до загуби и брак поради лошо уведомяване. 

 

http://www.solidedge.bg/
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Функции за механична обработка в CAMWorks  

 CAMWorks за Solid Edge 2014 включва следните специализирани модули: 

 

• 2.5 Axis Milling / 2.5 осово фрезоване с индексиране на 4/5 ос 

• 3 Axis Milling /  3 осово фрезоване 

• Multi Axis Milling / Многоосово фрезоване  

• CAMWorks VoluMill / Обемно отнемане на материала 

• Turning / Струговане 

• Mill Turn /Струго-фрезови операции 

• Wire EDM / Нишкова ерозия 

• Програмиране на разкройни машини за метални листове 

Възможността за работа с асемблирани модели в CAMWorks/Solid Edge дава възможност за 

симулация на движението на инструмента по генерирания инструментален път, с 

визуализация на детайла върху 3D модел на самата машина, включително масата и работните 

органи.  Софтуерът е в състояние да се провери за сблъсъци с машината и приспособленията, 

ако операторът желае такава проверка. Поддръжката на работа с асемблирани модели 

позволява въвеждането на заготовки (като отливки), за да бъдат третирани като Solid Edge 

модели, и върху тях да бъде изпълнявана симулация за верификация на генерираните 

инструментални пътища и обработки. 

Улавяне на знания и непрекъснато усъвършенстване  

Това, което разграничава CAMWorks от повечето други 

CAM системи за NC програмиране е способността му да 

„улавя“ знанията за производствените процеси на 

клиентите по начини, по които лесно могат да бъдат 

повторно използвани. Това улавяне на знания дава 

възможност на клиентите непрекъснато да 

усъвършенстват своите процеси за механична 

обработка, като по този начин подобряват качеството на 

продуктите и намаляват разходите.  

Поддържани операции за механична обработка в CAMWorks  

CAMWorks използва два ключови технологии за 

улавяне на знанията за процесите на обработка. 

Първият от тях е способността да разпознава 

повече от 20 производствени операции (фичъри),  

за разлика от тези в CAD системи като SolidWorks 

и Solid Edge.  

Производствени фичъри включват отвори, 

всички видове резбови отвори; не-правоъгълни,  

правоъгълни и цилиндрични джобове; не-правоъгълни и цилиндрични острови лица канали 

криви и гравюри.  

http://www.solidedge.bg/
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CAMWorks не изисква тези фичъри да бъдат дефинирани в CAD модела. CAMWorks  ги 

идентифицира единствено на база геометрията на Solid модела. Следователно, CAMWorks може 

да идентифицира характеристики в неутрални Solid модели, които са били внесени чрез 

Parasolid, STEP или IGES транслатори, или други.  

Технологична База Данни 

Втората технология за улавяне на знанията е вградената в CAMWorks Технологична База Данни, 

която съдържа операционната технология за обработка на различните  видове 

производствени фичъри.  

Например, операциите за производство на 

резбови отвор може да включва поредица 

инструкции с координати на център за 

пробиване, за пробиване на проходен отвор, и 

фрезоване на леглото. Експлоатационните 

параметри включват характеристики на 

инструмента, подаване, скорост, стратегиите за 

навлизане и изтегляне, смени на инструмента, 

както и други променливи, които NC 

програмиста може да иска да управлява. 

Инструментите могат да бъдат избирани от 

богата  инструментална библиотека, включена в базата данни. CAMWorks съчетава 

автоматично операции върху различните разпознати видове фичъри и размери.  

Например, операцията за пробиване на малък отвор може да бъде с операция за фрезоване на 

по-голям отвор.  Разбира се, CAMWorks все още не е в състояние автоматично да разпознава 

всеки един възможен елемент в детайла. За това потребителят също има способността да 

избира лица от детайла и да ги класифицира по производствени функции. Те могат да бъдат 

свързани с производствените операции в базата данни и използваната технология, които 

позволяват операцията да бъде изпълнена чрез струговане или фрезоване.  

Операционна технология за всеки производствен фичър 

Възможността да се съчетаят производствените 

функции с предварително определени операции 

позволява на програмистите да генерират NC код 

много по-бързо, отколкото с по-конвенционални 

CAM системи. Вместо да се посочва всеки път 

инструмент поотделно, CAMWorks позволява 

цялостни операции като грубо и чисто да бъдат 

приложени само в една стъпка.  

CAMWorks автоматично преминава през дървото 

на построенията и генерира операционната технология за всеки отделен производствен 

фючър. След това CAMWorks генерира път на инструмента за всяка отделна операция. 

Програмистите могат да симулират пътя на инструмента и да го сравнят с формата на 

http://www.solidedge.bg/
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оригиналния детайл за идентифициране на подрязвания и недостъпни области. Когато 

инструменталния път е коректен, CAMWorks генерира NC код за съответния NC контролер, 

който ще се използва за производство на физическия детайл.   

Базата данни с технологични операции в CAMWorks съдържа данните на различни видове CNC 

контролери, и тези данни могат да бъдат персонализирани за други модели от CAMWorks и 

неговите партньори. CAMWorks използва същата библиотеката с модели за контролери и пост-

процесори, както за Solid Edge, така и за SolidWorks. Следователно, въпреки че CAMWorks за 

Solid Edge е нов продукт, той се възползва от богатата история на един зрял CAM продукт.  

 Управление на режещите инструменти в CAMWorks  

Менюто за инструмента в CAMWorks показва свойства на 

избрания режещ инструмент за операция в технологичната 

база данни. Интеграцията на CAMWorks със Solid Edge като 

CAD софтуер, допълнително подобрява производителността 

чрез автоматичното актуализиране на NC програмите и пътя 

на инструмента, когато се правят промени в изходния CAD 

модел.  

Данните за инструменталния път се съхраняват с CAD модела, 

така че те не може да бъдат загубени.  CAD интеграция също 

така дава възможност „фамилии“ от подобни части  да бъдат 

програмирани бързо за механична обработка чрез 

еднократно генериране на управляващи програми, 

последващо зареждане на следващия детайл от фамилията с 

променената геометрията.  

Асоциираните със съществуващото име NC програми ще се актуализират автоматично с 

промяната на геометрията във всеки нов детайл от фамилията, и единственото, което трябва 

да направи оператора, е да ги запише с нови имена.  

Още по-мощна е способността на CAMWorks да 

използва повторно обработващ процес за специфична 

област на един детайл в друг детайл, който е с различна 

форма. Например, две различни фасонни детайла може 

да съдържат кръгли отвори, не-правоъгълни джобове 

или острови, процепи и закръгления, които използват 

сходни производствени процеси.  

Тези части могат да бъдат програмирани много по-бързо, отколкото би било възможно с 

конвенционални CAM системи. В CAMWorks,  икономиите на труд и време са лесни за 

измерване и оценка, и CAMWorks може да помогне да произвеждате с още по-ниска 

себестойност чрез последователно и непрекъснато усъвършенстване на процесите на 

механична обработка в компанията.  

 

http://www.solidedge.bg/
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Технологична стандартизация и процесна унификация с CAMWorks  

 С обичайните CAM системи, програмисти имат голяма свобода относно начина, по който 

програмират обработката на всеки отделен детайл. Един и същ програмист може да използва 

различни стратегии за механична обработка на подобни части. Различни програмисти могат 

да използват дори още по-широк набор от различни стратегии. Това отваря широко врата за 

използване на неоптимални и неефективни обработващи програми, водещи до загуба на 

време и преразход на режещи инструменти.   

CAMWorks дава възможност на компаниите да стандартизират процесите на механична 

обработка чрез съхраняване на знанията за тях в своята технологична база данни. Тази 

практика унифицира процесите на механична обработка и гарантира, че едни и същи 

процесни параметри и инструмент вкл., подавания и  обороти, както и стратегии за рязане, ще 

се използват във всички детайли със сходна конфигурация. По този начин, когато са направени 

подобрения в режимите за механична обработка на един детайл, стандартизацията гарантира, 

че същите подобрения ще бъдат използвани в програмите за всички бъдещи детайли от 

същата група.  Например, ако изборът на различен инструмент или машинна стратегия води 

до по-дълъг живот на инструмента или намалено машинно време, когато се реже нова сплав, 

същият нов инструмент може да се използва за намаляване на разходите във всички бъдещи 

детайли от същата сплав.  

Съхраняване на технологичните знанията и бързо обучение на нови 

оператори  

Друга полза от CAMWorks е способността да 

съхранява текущите добри практики на 

дружеството във форма, която лесно може да 

бъде споделена с нови работници. Когато 

квалифицирани и опитни NC програмисти 

напускат една компания, често техните 

знанията и добри практики на механична 

обработка често оставя с тях. При използване на 

конвенционална CAM софтуер, новите 

работници, наети да ги заменят имат почти 

невъзможно кратко време да извлекат и изучат тези добри практики от съществуващите 

програми.  

С CAMWorks, новите работници са длъжни да се научат само кои видове технологични 

операции следва да се прилагат към тези видове геометрия, която не се разпознава от 

CAMWorks автоматично. С използване на правилните функции за съответния фичър, добрите 

практики на механична  обработка се постигат автоматично.  

Механична обработка, основана на знанията 

Ефективно използване на CAMWorks изисква поддържане  на технологична база данни, която 

отговаря на изискванията за производство на всяко дружество. Елементи, които да бъдат 

включени в база данни, технология, са:  

http://www.solidedge.bg/
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 Възможностите на всеки 

машинен инструмент и неговия 

контролер  

 Пост-процесори за 

инструменталния път на всяка 

машина  

 Библиотека с инструменти, която 

съвпада с инструментите по 

машини 

 Набор от технологични 

операции, съобразени с характеристиките, размерите и материалите, които 

обикновено се използват в производството на дружеството  

Технологичната база данни е достъпна от един бутон в лентата на CAMWorks менюто. От 

главния диалогов прозорец операторите  могат да избират машини - фрези, стругове, както и 

операциите, изпълнявани върху тях. Те също могат да дефинират нови инструменти в 

инструменталната библиотека, включително специални инструменти с уникални сечения.  

Технологичната база данни позволява режимите (подаванията и оборотите) за механична 

обработка върху различни типове машини да бъдат асоциирани с материали с различна 

здравина и твърдост като мека стомана, инструментална стомана, както и различни видове 

алуминий.  

Повечето от информацията в технологичната база данни на CAMWorks може да бъде въведена 

или променяна от диалогови кутии с параметрични полета или падащи менюта. Няма нужда да 

се пишат скриптове или да се дефинират таблици с данни. Производителят се е погрижил за 

всичко това. За машини центри с инструментални магазини, създаване на технологична база 

данни може да даде най-голямата стойност на CAMWorks инвестицията.  

Еднозначното определяне на всички правилни операционни процеси и осигуряването на 

правилните стратегии за всеки отделен инструмент за последващата механична обработка 

може да изисква значителна първоначална известия във време, персонал и консултации.  

Разходите за тези инвестиции обаче, могат да бъдат лесно компенсирани от бъдещите 

икономии на време и труд, от подобряване на качеството, както и спестеното машинно време, 

които се натрупват от практиката на непрекъснато усъвършенстване.  За щастие, клиентите не 

са длъжни да създадат цялата техническа база данни от нулата, за да започне подобряване на 

производителността с CAMWorks.  

CAMWorks за Solid Edge идва с богат набор от процеси, още с изваждането от кутията. Тези 

процеси могат да бъдат променяни от програмистите на CNC машини, докато се използват и 

запазват като нови производствени стратегии в хода на нормалната работа. Така подобрения 

на технологичната база данни могат да се правят постепенно и непрекъснато с течение на 

времето. 
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CAMworks Virtual Machine 

 

CAMWorks Virtual Machine ползвa най-модерните технологии за да осигури точна симулация на 

работата на виртуална машина на база ISO програма (G-code). Virtual Machine реализира точна 

симулация на ISO програма (G-code) самостоятелно или интегрирано в сред за CNC 

програмиране. Докато други CAM софтуери ползват данните от вътрешното представяне на 

траекторията (CL) за машинната симулация, CAMWorks Virtual Machine ползва крайната ISO 

програма (G-code) за да гарантира прецизност и точност. 

Редуциране на времето за подготовка и настройка.  

С CAMWorks Virtual Machine, проиграването на програми се елиминира и времето за настройка 

намалява драстично. След като е симулирана крайната ISO програма (G-code) програма, тя е 

готова за работа на реалната машина. 

Технология за откриване и премахване на всички колизии предлага възможност чрез проверка 

на точността на ISO програмата (G-code) и избягване на колизии на машината и програмни 

грешки, водещо до редуциране на отпадъците и повишаване на качеството. CAMWorks Virtual 

Machine ще ви помогне да правите годен детайл от първия път и всеки път! Лесна интеграция 

с CAMWorks и CAMWorks Virtual Machine, означава че времето отделяно за настройка при 

ползване на други софтуери за проверка се елиминира чрез проверката на крайната ISO 

програма (G-code). 

Multi-Tasking и Mill-Turn Support.  

CAMWorks Virtual Machine включва пълна поддръжка на комплексни многофункционални 

машини и струго-фрезови машини, включително 4-осови с два шпиндела, дву шпинделни 

стругове, както и много осови струго-фрезови машини с фрезови глави, заден шпиндел и долен 

супорт. Synchronized Simultaneous Machining поддържа симулация на множество канали чрез 
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ползване на кодове за време. Чрез CAMWorks Sync Manager се синхронизират предвидените 

обработки и след това се симулира крайния G-код. 

Множество прозорци и изгледи могат да се ползват за едновременно следене на машината, 

заготовката, приспособления и инструменти от различен ъгъл и ракурс, докато симулираме ISO 

програмата (G-code), използвайки вградения редактор на код, за оптимизацията на програмата, 

ако това е необходимо. 
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