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Набор от софтуерни решения (модули) за цифрово програмиране 

на машини с цифрово програмно управление от PTC® Creo® 

От какво се нуждаете, за да извлечете максимална полза от най-съвременните постижения на глобалното производство 
 
 

За да спечелят конкурентно предимство в разработването на продуктите, фирмите все повече 

използват ефективно разпределените в глобален план екипи за конструиране и производство. В 

тази обстановка възможността за осъществяване на плавен преход от проектирането на продуктите 

към тяхното производство е от изключително важно значение за постигане на отлични постижения 

и успешното развитие на продуктите. За по-големите и по-малки предприятия съществуват 

множество възможности – по-специално за организациите, притежаващи инструментите и 

уменията, които понастоящем се търсят от най-големите производители. 
 
 

С металообработващите инструменти за CAD/CAM на PTC Creo 

вие имате точно това, от което се нуждаете, за да спечелите 

нови бизнес възможности и да отстраните конкуренцията. 

Лесни за използване, с несравнима мощност и 

производителност, решенията на PTC Creo за машини с 

цифрово управление  (ЦПУ) са световният стандарт, който ви 

осигурява всичко необходимо, за да постигнете най-високото 

качество и най-високата прецизност на машинната обработка 

за най-кратките възможни срокове. Нашата пълна гама от 

приложения може да изпълни всеки аспект на процеса на 

машинна обработка, от инструменталното производството  

през възможностите за симулация и проверка на процеса на 

рязане. 

 

Възможности за цифрово производство с комплекта от 

разширения за машини с цифрово управление (NC) и 

металообработващи инструменти на PTC Creo. 

Решенията за машинна обработка на PTC Creo работят 

съвместно с PTC Creo, като ви предоставят истински 

едновременно протичащ процес, обхващащ всички фази от 

конструирането до производството. С което вие можете да 

изпитвате увереността, че детайлите са произведени с 

неотменна прецизност.  

 

Поставете се в най-добрата позиция да спечелите нов бизнес, 

който сега възниква, като инсталирате днес решенията на PTC 

Creo за цифрово програмиране и управлявате вашите 

металообработващи машини. 

 

Пълният набор от решения на PTC - единна 

интегрирана платформа 

 

Гамата на PTC Creo от софтуерни модули в направленията 

CAD/CAM/CAE осигурява явно преимущество, защото всеки 

модул е напълно „асоциативен“ с останалите и с CAD   

моделиера (платформата): всяка промяна на конструкцията се 

отразява автоматично във всички продукти надолу по веригата 

– без каквото и да е пренасяне на типова информация между 

приложенията. Чрез премахване на пренасянето на данни вие 

не само можете да спестите време, но също така можете да 

избегнете потенциалните грешки във вашия дизайн. Никой друг 

3D пакет не предлага такъв пълен набор от оригинални 

производствени приложения - от конструирането на 

инструменти и щанци до цифровото програмиране, процесната 

документация, последваща обработка, както и проверки и 

симулация на траекторията на движение на режещия 

инструмент. Едновременното проектиране и производство се 

предлага само в PTC Creo. 



Информационен лист 

Стр. 2 от 5  | Набор от решения за машини с цифрово управление (ЦПУ) PTC.com 

 

 

 
CAM решения (модули) на PTC Creo 

 

PTC Creo Prismatic and Multi-Surface 

Milling Extension 

 
Лесно за използване, богато на функции и безупречно 

интегрирано с дизайна устройството за фрезоване на 

призматично корпусни детайли и обработка на множество 

повърхнини. Това е виртуалният „специалист“ по фрезоване 

• Множество стратегии за 3-осно фрезоване 

• Стратегии за високоскоростно фрезоване 

• 4-осно и 5-осно позициониране 

• Създаване на цифрови програми, на технологична  

документация, на постпроцесор и постпроцесорна 

обработка, извършване на проверка и симулация на 

траекторията на движение на режещия инструмент 

• Подобрява качеството на продукта и съвместимостта на 

производството чрез генериране на траекторията на 

движение на режещия инструмент директно върху 

твърдотелните модели 

• Модула е част от интегрирано решение за CAD/CAM – 
не се изискват данни за пренасяне 

• Намалява времето за пускане на пазара чрез асоциативни 
актуализации на цифровата програма съобразно 
внесените конструктивни изменения в твърдотелния 
модел 

 

PTC Creo Production Machining Extension 
 

В допълнение към солидните възможности за цифрово 

програмиране, обхващащи функциите на фрезоване, 

струговане и нишкови електроерозионни машини (EDM), PTC 

Creo Production Machining Extension предлага също и 

безпроблемна съвместимост с тримерния модел, който се 

обработва, което означава, че при настъпване на 

конструктивни изменения, то асоциативно се извършва 

промяна и на цифровата програма. Резултатът: подобрено 

време на производство. 

• Модулът PTC Creo Production Machining Extension като 
следващо ниво CAM приложение за цифрово програмиране 
включва в себе си всички възможности на предходния 
модул PTC Creo Prismatic and Multi-Surface Milling Extension 

• Модулът поддържа ЦПУ фрези с 3 оси на работа, 2-осни и 4-
осни стругове с ЦПУ, и 2-осни и 4-осни нишкови EDM машини 
с ЦПУ 

• Осигурява редактиране на цифровите програмни кодове, 
позволяващо точен контрол и оптимизация на 
траекторията на движение на режещия инструмент 

 

 

Мощни стратегии за високоскоростно фрезоване за 

инструментално производство. 

 

 

 
 
Струговане с PTC Creo Production Machining Extension. 

 
 

• Подробните етапни инструкции за планиране на 

производството усъвършенстват производствената 

ефективност и намаляват разходите за развойна 

дейност 

• Оптимизираното цифрово програмиране за фамилиите от 
геометрично подобни детайли ускорява значително времето 
за производство на единица обем от продукция 
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PTC Creo подобрява производството и чрез управлението на 

координатно-измервателни машини 
 

 
PTC Creo Complete Machining Extension 
 
 

Възползвайте се от всички възможности на PTC Creo Production 

Machining Extension, заедно с многоосната машинна обработка, 

плюс пълното цифрово програмиране и обширни библиотеки 

от инструменти. Сега можете да включите в действие всякакъв 

тип машина с ЦПУ, включително 2,5- до 5-осни фрези, 2- до 4-

осни струга (синхронизирани или не), обработващи центри и 

2- до 4-осни нишкови EDM. 

• 2,5- до 5-осното фрезоване, стругови и фрезови 

обработващи центри; 2-4-осни нишкови EDM 

• Опростява съхранението и повторната употреба на най-
добрите практики, като използва доказани 
производствени шаблони 

• Подобрява качеството на продукта и производствената 

съвместимост чрез генериране на траектория на 

движение на режещия инструмент директно върху 3D 

модела 

• Намалява времето на пускане на пазара чрез асоциативни 
актуализации на цифровата програма при настъпили 
конструктивни изменения в твърдотелния модел 

• Част от интергирано решение за CAD/CAM – не се 
изискват данни за пренасяне 

• Подобрява производствената настройка и процесите за 
контрол върху качеството с поддържане на възможност за 
управление на координатно-измервателни машини 

• Осигурява сигурно управление на данните за 

производствените модели и очакваните резултати с PTC® 

Windchill® PDMLink® и PTC® Windchill® MPMLink™ 

(предлагани като допълнителна опция) 

Инструменти за адаптиране и печелене на 

предимство в днешния конкурентен пазар 

 
PTC Creo Tool Design 
 

Създава с лекота най-сложните матрици с едно и повече 

гнезда. Извършва анализ на наклоните в инструмента, хваща 

проблемите с подрязването и дебелината в стените на модела 

и след това създава автоматично разделителната повърхност, 

с което се улеснява дори за потребителя без опит, който трябва 

бързо да създаде комплексен инструмент. 

• Определя дори и на най-сложната геометрия за 

създаване на матрици и отливки  

• Извършва анализ на наклоните в инструмента, хваща 

проблемите с подрязването и дебелината в стените на 

модела  

• Елиминира грешките в преноса на данни, използвайки 

интегрирано CAD/CAM решение - от идейния проект до 

производството 

• Намалява необходимостта от повторно проектиране чрез 

автоматично актуализиране на моделите, чертежите и 

електродите  

• Елиминира високите разходи за преработка чрез проверка 
за колизии и симулация на отваряне на матрицата 

 

PTC Creo Expert Moldbase Extension 
 

Работа в позната 2D среда за планиране основано на 

конструирания в предния модул PTC Creo Tool Design 

инстраумент – матрица, с използването на  всички предимства 

на 3D процеса! Управляваният от 2D процес графичен 

потребителски интерфейс (GUI) предлага каталог на 

стандартните и потребителски компоненти и актуализации на 

вашия модел автоматично по време на развитието на основата 

на матрицата, чрез предоставяне на каталог на стандартни и 

персонализирани компоненти. 

Вашите създадени 3D модели след това се използват за 

проверка на колизии по време на отварянето на матрицата, 

както и за автоматично генериране на получените резултати, 

като например чертежи на детайли и спецификации). 

• Ускорява процеса на проектиране чрез прост, 

процесноориентиран работен процес, които автоматизира 

конструкцията на шприцформата 
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• Осигурява постоянно нарастващ набор от библиотеки, като 

Hasko, Pedroti и други (понастоящем 17 производителя) за 

доставчици на компоненти (включва болтове, изхвърлящи 

щифтове, плъзгачи, охлаждащи фитинги и др.). Добавя 

лесно потребителски данни за уникални елементи 

• Автоматични изхвъргачи, разделителна линия и за фитинги; 
автоматизирани проверки на леяковата система и 
разделителна 

• Предотвратява скъпата преработка и намалява времето на 
цикъла чрез премахване на грешки чрез 3D среда 

• Намалява необходимостта от препроектиране чрез 
автоматично актуализиране на моделите, чертежите и 
електродите  

 
 

 

Изображение в разглобен вид на основата на шприцформата в PTC 

Creo Expert Moldbase Extension. 

 
 

 Prismatic & 

Multi-Surface 

Milling  

множество 

повърхнини 

Production 

Machining 

Complete 

Machining 

Tool 

Design 

Expert 

Moldbase 

Progressive 

Die 

NC 

Sheetmetal  

Computer- 

Aided 

Verification 

проверка 2,5-осна машинна обработка • • •      

3-осно фрезоване • • •      

4 и 5-осно фрезоване • • •      

4-осно струговане  • •      

4-осен нишкови EDM  • •      

Live tooling за струговане 

(фреза/струг: CBY) 

  
• 

     

5-осни машини за фрезоване    
• 

     

Много-осни машинни обработки 

със синхронизация 

  
• 

     

Извличане на информация от 

тримерния модел 
• • • 

     

Библиотека с металорежещи 

инструменти и захващащи 

приспособления 

• • •      

Документация на производствения 

процес Pro/PROCESS  • • • 

     

Автоматично разкрояване       •  

Перфориране и 2-осно лазерно 

програмиране 

      
• 

 

GPOST: за постпроцесори • • • 
   

• 
 

VERICUT за PTC Creo: ЦПУ симулация • • •      

Автоматично създаване на 

сърцевина/кухина 

   •     

Проектиране инструментална 

екипировка и библиотеки 

   
° • 

   

Проектиране на стъпкови щанци      •   

Инспекция на първия артикул 

(сравнете 3D модела с облак от 

точки) 

       
• 

CMM програмиране (DMIS изход)        • 

Всички опции по-горе изискват център на PTC Creo Parametric.                             • Включени възможности    ° Функция на базовия план на основата на матрицата 



Информационен лист 

Стр. 5 от 5  | Набор от решения за машини с цифрово управление (ЦПУ) PTC.com 

 

 

 

 

Решение за вашата роля в производството 

 

Независимо каква роля изпълнявате в производството на 

даден продукт, PTC Creo разполага с прецизен CAM 

инструмент, който може да ви помогне да предоставите по-

висококачествени продукти при по-ниски разходи в най-

краткия възможен времеви срок. Това са допълнителни CAM 

инструменти, които подпомагат инженерите в различни 

производствени дисциплини: 

 

PTC Creo Progressive Die Extension 
 

Модул за създаване на стъпкови щанци. Лесните за 

използване съветници ви насочват през автоматичната 

дефиниция на оформление на лентите, създаване на печат 

на отрязване и поставяне/модификация на компонентите 

на щанците. Можете да премахнете ръчните задачи с 

висока възможност за грешка чрез автоматично създаване 

на отрязване на хлабини, пробити отвори и документация. 

 

PTC Creo NC Sheetmetal Extension 
 

Модул за създаване на цифрови програми за лазерни и 

газопламъчни машини разкрояващи ламарина. Повишаване 

на производителността чрез автоматично създаване и 

оптимизиране на траектории на движение на режещите 

инструменти, използвайки стандартни и формоващи 

инструменти. Използване на автоматично разкрояване на 

листов материал (ламарина) за максимално оползотворяване 

на листовата площ, като по този начин се намаляват 

разходите за скрап и материали и подготвителните периоди 

за рязане. 

PTC Creo Computer-Aided Verification Extension 

 
Модул за управление на координатно-измервателни машини. 

Придобиване на абсолютно доверие в процеса на 

осигуряване на качеството чрез извършване на цифрови 

инспекции на обработени части и компоненти. Точността на 

процеса при цифрова проверка на качеството спестява 

време, усилия и пари. 

 

PTC Creo Mold Analysis Extension 
 

Чрез симулация на процеса за запълване при инжекционно 

шприцване, можете да улесните производствения процес, да 

разкриете проблемите още на конструктивно ниво и да 

предложите коригиращи мерки, като по този начин намалите 

времето и разходите за разработка. 

 

За най-актуална информация за поддръжката на платформа 

посетете: PTC.com/products/creo 
 
 

© 2014, PTC Inc. Всички права запазени. Информацията, описана в 

настоящия документ, е предназначена единствено за информационна 

употреба, подлежи на промяна без предизвестие и не трябва да се приема 

като гаранция, ангажимент, условие или оферта от страна на PTC. PTC, 

емблемата на PTC, Предимството за продуктово и сервизно обслужване, 

Creo, Elements/Direct, Windchill, Mathcad, Arbortext, PTC Integrity, 

Servigistics, ThingWorx, ProductCloud и всички други наименования на 

продуктите и емблемите на PTC са търговски марки или регистрирани 

търговски марки на PTC 

и/или на нейните филиали в САЩ и други страни. Всички други продукти или 

фирмени наименования са собственост на съответните им притежатели. 

Моментът на пускане на пазара на всеки продукт, включително всички 

функции или характерни особености, подлежи на промяна по преценка на 

PTC. 
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