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ULOTKA PRODUKTOWA

Zestaw narzędzi, pozwalających na przejście od konstrukcji do produkcji formy wtryskowej
w rekordowo szybkim czasie.

Creo Tool Design Extension to wysoko wyspecjalizowane narzędzie, stworzone przez profesjonalistów związanych
z rynkiem oprzyrządowania technologicznego. Jest dedykowane do wspomagania prac projektowych,
dotyczących konstrukcji form wtryskowych i odlewniczych.

Funkcjonalność aplikacji umożliwia definiowanie technologicznego modelu wypraski lub odlewu, projektowanie gniazda
formującego z podziałem na poszczególne jego elementy (stempel, matryca, wkładki formujące, etc.) oraz konstrukcję
kompletnego zespołu formy.

Intuicyjność Creo Tool Design Extension opiera się na fakcie, że aplikacja ta powstała na podstawie rzeczywistej filozofii
pracy konstruktora oprzyrządowania. Interfejs systemu i jego paski narzędziowe krok po kroku prowadzą użytkownika
przez sekwencję działań, aż do powstania kompletnej konstrukcji formy.

Parametryczne środowisko funkcjonalne systemu Creo Parametric (dawniej Pro/ENGINEER) pozwoliło zautomatyzować
i przyspieszyć te elementy procesu, które przy zastosowaniu tradycyjnych metod były najbardziej pracochłonne.
Dotyczy to w szczególności definicji podziału formy oraz elementów formujących, a także tworzenia dokumentacji
złożeniowej i detalowania.
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Korzyści

znacząca redukcja czasu konstrukcji elementów gniazda formującego, poprzez zastosowanie opcji powielania elementów
automatyzacja procesu definiowania powierzchni podziału formy
gwarancja jakości - elementy formujące tworzone są na podstawie parametrycznych referencji geometrycznych
modelu wyrobu
możliwość wprowadzenia warunków skurczu i analizy geometrii modelu
integracja z aplikacją Creo Plastic Advisor, umożliwiająca symulację wtrysku tworzywa
pełna, dwukierunkowa asocjatywność z aplikacjami obróbczymi - możliwość niezakłóconego przekazywania danych
pomiędzy wszystkimi środowiskami systemu: modelem, konstrukcją formy, obróbką, dokumentacją techniczną
oraz symulacją
eliminacja zmian w konstrukcji formy, wynikających z kolizji elementów w czasie realizacji sekwencji otwierania
i zamykania formy
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Funkcjonalność w zakresie tworzenia oraz mody�kacji modelu konstrukcyjnego i technologicznego
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budowa i modyfikacja nawet najbardziej złożonej geometrii - połączenie technik modelowania bryłowego
i powierzchniowego
budowa i modyfikacja modelu przez import „obcej” geometrii
definiowanie pochyleń
sprawdzanie wielkości pochyleń ( Draft Check)
wprowadzanie warunków skurczu materiału wypraski: izotropowo lub anizotropowo

Funkcjonalność w zakresie projektowania elementów gniazda formującego
automatyczne definiowanie materiału wyjściowego
automatyczne / ręczne definiowanie linii lub powierzchni podziału formy oraz elementów konstrukcyjnych gniazda,
np. wkładek formujących, suwaków, etc.
automatyczny / ręczny podział elementów materiału na stempel, matrycę, wkładki formujące, wg. zdefiniowanej wcześniej
powierzchni podziału
powielanie elementów gniazda dla konstrukcji form wielokrotnych
definiowanie kanałów doprowadzających tworzywo (standardowe lub definiowane przez użytkownika)
wypełnienie wnęki formy - powstanie modelu wypraski (opcja Molding)
definiowanie kolejnych sekwencji otwierania formy i symulacja otwarcia (Mold Opening), wraz z opcją detekcji ewentualnych
kolizji części
kontrola pochyleń oraz grubości ścianek wypraski
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innowacje

Funkcjonalność w zakresie konstrukcji korpusu i kompletnego zespołu formy
definiowanie kanałów chłodzących (przekroje standardowe lub definiowane przez użytkownika)
biblioteki normaliów - DME, HASCO, FUTABA, NATIONAL, DMS: części lub gotowe podzespoły funkcjonalne
automatyczne wstawianie wypychaczy i składanie elementów podzespołów formy
zestawienia i raporty części (BOM)
generowanie kompletnej dokumentacji konstrukcyjnej
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