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ULOTKA PRODUKTOWA

Zestaw narzędzi, pozwalających na przyspieszenie procesu tworzenia kompletnych form wtryskowych.

Creo Expert Moldbase Extension (EMX) jest wysokowydajnym uzupełnieniem pakietu Tool Design Extension,
o funkcjonalności związanej ze wspomaganiem projektowania skrzynek form wtryskowych oraz niezbędną dokumentacją
techniczną.

Expert Moldbase nie jest wyłącznie zbiorem standardowych elementów bibliotecznych. To aplikacja posiadająca znamiona 
systemu eksperckiego, dedykowana dla konstruktorów oprzyrządowania, pozwalająca na efektywne wspomaganie
projektowania kompletnych skrzynek form oraz generowanie specjalistycznej dokumentacji technicznej z nimi związanej.

Expert Moldbase to aplikacja, działająca w środowisku systemowym Creo Parametric (dawny Pro/ENGINEER) oraz baza
schematów koncepcyjnych podzespołów formy i odpowiadających im elementów 3D, wchodzących w skład danego
podzespołu.

Inteligencja modeli umożliwia rozpoznawanie, jakie funkcje pełnią poszczególne części w złożeniu formy i dostosowanie
ich do elementów z nimi sąsiadujących (np. automatyczne generowanie otworów, wynikających z prowadzenia płyt oraz
sposobu usuwania wypraski). Interfejs oprogramowania umożliwia dynamiczny podgląd elementów i podzespołów przed
wstawieniem ich do zespołu formy.
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Korzyści

znaczący wzrost wydajności modelowania zespołu formy oraz tworzenia dokumentacji technicznej z nią związanej
(proces składania poszczególnych elementów oprzyrządowania odbywa się „w tle” i praktycznie nie wymaga
interwencji użytkownika)
eliminacja błędów powstających zwykle przy czynnościach powtarzalnych (wstawianie otworów, wypychaczy, etc.)
dynamiczny podgląd wstawianych elementów oraz możliwość szybkiej analizy „what if” różnych wariantów konstrukcji
możliwość dostosowywania aplikacji do własnych standardów
obniżenie kosztów wytwarzania oprzyrządowania poprzez zastosowanie standardów przemysłowych w procesie
projektowania
krótki czas potrzebny na szkolenie i opanowanie oprogramowania
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Typowa sesja projektowa w aplikacji
Creo Expert Moldbase Extension obejmuje
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definiowanie projektu
wybór bazowych elementów bibliotecznych (płyty) oraz sposobu ich prowadzenia
(gotowe schematy koncepcyjne oraz odpowiadające im zespoły części)
definiowanie i wstawianie do projektu elementów prowadzących i złącznych
wstawianie wypychaczy oraz definiowanie elementów układu chłodzenia formy
definiowanie i wstawianie pozostałych elementów (suwaków, elementów zamykających, etc.)
definiowanie i użycie elementów własnych komponentów
generowanie kompletnej dokumentacji złożeniowej formy (widoki oraz zestawienie materiałowe zgodne ze zdefiniowanym
szablonem grupy nadrzędnej złożenia)
detalowanie wybranych elementów formy
symulację sekwencji zamykania i otwierania formy wraz z wykrywaniem ewentualnej kolizji elementów

Wybrane cechy funkcjonalne

dynamiczny interfejs 2D, umożliwiający edycję i modyfikację elementów składowych skrzynki
inteligentne składanie elementów w podzespoły funkcjonalne, bazujące na mechanizmie „pick & place”
automatyczne dodawanie do płyt cech typu: otwór, gwint, pogłębienie, etc.
automatyczne wymiarowanie komponentów
możliwość dodawania do złożenia elementów własnych oraz ich zapamiętywanie w bibliotece w celu
wielokrotnego użycia
tworzenie warstw oraz uproszczonych reprezentacji dla potrzeb łatwiejszego przeglądania i weryfikacji
oznaczenia elementów standardowych i niestandardowych
możliwość użycia w sesji modeli nietypowych, np. pochodzących od innych dostawców
dostępne katalogi standardów: DME, DMS, EOC, FUTABA (Misumi), HASCO, FCPK, KLA, MEUSBURGER, PEDROTTI, 
RABOURDIN, STRACK,  PROGRESSIVE, NATIONAL, PCS, LKM i inne

Złożenia i elementy biblioteczne (Smart Moldbase)

automatyczne funkcje, takie jak modyfikacja „w locie”, skalowanie, wstawianie, przycinanie, definiowanie
połączeń gwintowanych
kompletne złożenia skrzynek (również dla form w technologii „double shot”)
korpusy formy i płyty izolacyjne; słupy i tuleje prowadzące
wypychacze płaskie, okrągłe i tulejowe
elementy ustalające i wtryskowe
pierścienie centrujące, ustalające i dystansowe
elementy układów grzewczych i chłodzących; elementy napędów płyt i segmentów

3D PRO Sp. z o.o.
Autoryzowany reseller oprogramowania Creo | Windchill | Arbortext | Mathcad
tel. + 48 42 640 60 99 | info@3dpro.com.pl | www.3dpro.com.pl

innowacje


	Creo_Expert_Moldbase_str1
	Creo_Expert_Moldbase_str2

