Rozwiązania NX
w branży maszynowej
Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży maszynowej

ROZWIĄZANIA NX W BRANŻY MASZYNOWEJ
Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o.
została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem
systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z
największych polskich dostawców tego rodzaju rozwiązań i
kluczowym partnerem handlowym Siemens Industry Software,
reprezentujemy w Polsce firmę Coretech System
z Tajwanu oraz posiadamy tytuł Silver Collaboration and
Content Microsoft Partner. Zajmujemy się doradztwem przy
wyborze oprogramowania, sprzedażą oraz wdrożeniami (m.in.
szkoleniami,
dostosowaniem
oprogramowania
do indywidualnych potrzeb użytkownika, doborem sprzętu
komputerowego). Nasi specjaliści publikują liczne opracowania
z zakresu oprogramowania CAx.

Nasza oferta:
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Solid Edge – najefektywniejszy dostępny obecnie na
rynku system CAD klasy mid-range,



NX CAD/CAM/CAE – najlepszy system wspomagający
projektowanie oraz wytwarzanie zawierający bogaty
zestaw nowoczesnych narzędzi inżynierskich,



Femap – zaawansowany system do analiz
wytrzymałościowych MES,



Moldex3D – oprogramowanie do przeprowadzania
cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych,



Cadenas PARTsolutions – zbiór modeli CAD 3D/2D
standardowych części i podzespołów,



Teamcenter – zintegrowany zestaw zaawansowanych
aplikacji do zarządzania cyklem życia produktu,



Solid Edge Insight – bazujący na platformie Microsoft
SharePoint, efektywny i łatwy we wdrożeniu system
do zarządzania procesem projektowania,



Szkolenia CAD/CAM/CAE/PDM,



Usługi w zakresie m. in. projektowania 3D, obliczeń
wytrzymałościowych, programowania.

Więcej informacji:
Tel.: (+48) 71 791 30 51
web@gmsystem.pl
www.gmsystem.pl

ROZWIĄZANIA NX W BRANŻY MASZYNOWEJ
Główne wyzwania branży maszynowej

Najważniejsze potrzeby podmiotów działających w branży maszynowej

Jakie rozwiązania i narzędzia oferuje system NX?

1. Możliwość wprowadzenia szybkich zmian w dokumentacji




Technologia synchroniczna
systemu NX pozwala na
szybką modyfikację modeli
3D oraz szkiców 2D.
Asocjatywność pomiędzy
modelami 3D, dokumentacją
techniczną 2D i projektem
technologicznym przyspiesza
aktualizację kolejnych etapów
rozwoju produktu.

2. Technologia umożliwiająca
wykorzystanie istniejącej dokumentacji z różnych systemów



W NX dostępne są translatory CAD najczęściej używanych w przemyśle formatów pośrednich i
natywnych (np. STP, IGS, Parasolid, JT, DWG, DXF, Catia, SolidWorks, Solid Edge).
Technologia synchroniczna systemu NX pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie importowanej
geometrii do potrzeb bieżącego projektu. Dotyczy to zarówno geometrii 3D, jak i rysunków
pobranych z systemów CAD 2D.

3. Narzędzia zwiększające wydajność pracy
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Narzędzia projektowe systemu NX są bardzo elastyczne i wielowariantowe, dzięki czemu
możliwe jest uzyskanie pożądanego efektu w krótszym czasie, przy mniejszej liczbie
koniecznych operacji modelowania.
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4. Narzędzia do pracy z
ogromnymi złożeniami
 System NX jest zoptymalizowany pod
kątem pracy w środowisku dużych złożeń,
dzięki efektywnym narzędziom do tworzenia
reprezentacji uproszczonych oraz
możliwościom definiowania stref złożenia
i grupowania jego komponentów.

5. Mechanizmy projektowania
oraz produkcji złożonych maszyn i
urządzeń
 NX łączy w sobie możliwości
projektowania złożonych struktur mechanicznych oraz związanych z nimi instalacji (NX Routing
Electrical, NX Routing Mechanical).

6. Ujednolicony system CAD/CAM/CAE


Na wszystkich etapach rozwoju produktu używana jest ta sama platforma oprogramowania, co
ułatwia współpracę pomiędzy działami przedsiębiorstwa pracującymi nad projektem produktu.

7. Metody analiz inżynierskich i symulacji, które eliminują do minimum ilość
prototypów fizycznych


Zaawansowane moduły NX do symulacji i analiz zapewniają wykrywanie potencjalnych błędów
już na wczesnych etapach projektu i uzyskanie pożądanych właściwości produktu bez potrzeby
wielokrotnego testowania fizycznych prototypów.

8. Reguły automatyzujące
procesy projektowo –
produkcyjne




Specjalizowane moduły NX CAD
zawierają szereg narzędzi
automatyzujących wiele
procesów projektowych.
Kreatory obróbek w NX CAM
umożliwiają szybkie
przygotowanie procesów
technologicznych dla typowych
części.

9. Rozwiązania ograniczające zużycie materiałów
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Moduły NX CAE umożliwiają optymalizację kształtu projektowanych części, dzięki czemu
możliwe jest zmniejszenie zużycia materiałów przy zachowaniu pożądanych własności
wytrzymałościowych.
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10. Możliwości precyzyjnej i szybkiej obróbki
 NX CAM zapewnia możliwość projektowania
procesów technologicznych z wykorzystaniem wielu
nowoczesnych metod obróbki, w tym procesów frezowania
szybkościowego HSM.
 NX CAM zawiera opcje do optymalizacji
parametrów procesów obróbczych (długości i kształtu ścieżek
narzędzi, posuwów).

11. Metody zwiększające stopień
wykrywalności błędów na etapie konstruowania
 Zintegrowane w NX narzędzia do analiz i symulacji
umożliwiają wykrywanie potencjalnych błędów juz na
wczesnych etapach projektowania.

12. Technologia pozwalająca na wielokrotne wykorzystanie projektów



Dostępne w NX narzędzia do parametryzacji i elastycznej edycji geometrii ułatwiają
wykorzystanie wcześniejszych projektów.
Technologia synchroniczna systemu NX pozwala pobierać wybrane fragmenty wcześniejszych
projektów i szybko dostosowywać je do nowo tworzonej geometrii.

13. Narzędzia systemowej współpracy działów CAD/CAM/CAE


Konstruktorzy, technolodzy i analitycy korzystają z tej samej platformy programu NX, dzięki
czemu ich współpraca i wymiana informacji jest ułatwiona.

Podsumowanie
System NX udostępnia rozwiązania i narzędzia, które znacząco ułatwiają projektowanie oraz produkcję
złożonych maszyn i urządzeń. Pozwala łączyć wirtualny świat projektowania z realnym światem procesów
zachodzących na hali produkcyjnej.
Rozbudowany zestaw aplikacji usprawnia procesy współpracy, skraca czas dostarczenia produktów na rynek,
pomaga obniżyć TCO i dostarczyć zaawansowane technologicznie urządzenia, które pozwalają zmieniać świat.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYM ZESPOŁEM KONSULTANTÓW
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