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Solid Edge Mold Tooling od UGS PLM Solutions jest pakietem dodatkowym (Add-on) zintegrowanym ze Êrodowiskiem Solid Edge
Classic. Zawiera on zestaw wypróbowanych, zaawansowanych technologicznie narz´dzi do szybkiego i wydajnego projektowania
form. Szczególnà uwag´ zwrócono na skrócenie cyklu projektowego poprzez zautomatyzowanie wielokrotnie powtarzajàcych si´
czynnoÊci podczas projektowania form wtryskowych, przez co konstruktorzy zyskujà wi´cej czasu na wykonywanie wa˝niejszych
zadaƒ. Solid Edge Mold Tooling zawiera m. in. narz´dzia do analizy wypraski, narz´dzia do tworzenia stempla i matrycy, biblioteki
elementów standardowych do konstrukcji form, dzi´ki czemu mo˝na szybciej wykonaç powierzony projekt.

FunkcjonalnoÊç SE Mold Tooling:
Proces konstrukcyjny
„krok-po-kroku”
Przygotowanie i analiza cz´Êci
w kontekÊcie tworzenia formy
Zaimplementowane Êwiatowe
standardy konstrukcyjne form
Generowanie stempla i matrycy
dla form pojedynczych
lub wielogniazdowych
Automatyczne kompletowanie
oprzyrzàdowania formy
Zaimplementowane narz´dzia Solid
Edge w zakresie importu danych,
modelowania powierzchni
i tworzenia dokumentacji
KorzyÊci stosowania Solid Edge
Mold Tooling:
Oszcz´dnoÊç czasu, redukcja
kosztów
Krótszy czas realizacji projektu
Wi´ksza dok∏adnoÊç
Standaryzacja
Zmniejszenie zu˝ycia materia∏u
Lepsza komunikacja ze zleceniodawcà

Konstruowanie formy „krok po kroku”
Aplikacja Mold Tooling korzysta z wielokrotnie wyró˝nionej
technologii SmartStep, która umo˝liwia prowadzenie
u˝ytkownika w logiczny sposób krok po kroku poprzez
proces konstruowania formy wtryskowej.
Proces tworzenia formy rozpoczyna si´ od okreÊlenia wspó∏czynnika
skurczu wypraski. Aplikacja pozwala definiowaç zarówno materia∏y
o liniowych jak i nieliniowych wspó∏czynnikach kurczenia oraz
zachowaç aktualne ustawienia do przysz∏ego wykorzystania.
Solid Edge Mold Tooling automatycznie generuje
powierzchni´ podzia∏u co pozwala w sposób bezpieczny
i wolny od pomy∏ek zdefiniowaç gniazdo formujàce we
wk∏adkach matrycy i stempla lub te˝ bezpoÊrednio w p∏ytach
formy. Rozmiary wk∏adek sà automatycznie definiowane przez
program w oparciu o rozmiary wypraski i wczeÊniej zadeklarowane
preferencje u˝ytkownika.
Zdefiniowane pojedyncze wk∏adki matrycy i stempla mo˝na powieliç w asocjatywny zestaw wk∏adek
przy projektowaniu form wielogniazdowych. Solid Edge Mold Tooling zawiera narz´dzia umo˝liwiajàce
wstawianie i pozycjonowanie w formie wk∏adki lub zestawu wk∏adek formujàcych w po∏àczeniu
z doborem odpowiednich kana∏ów doprowadzajàcych tworzywo.
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Wsparcie dla mi´dzynarodowych standardów
W Solid Edge
zaimplementowano wiele
mi´dzynarodowych
standardów zawierajàcych
biblioteki elementów
normalnych
wspomagajàcych tworzenie
form, m.in.: DME, Futaba,
Hasco, LKM i Misumi.
Po stworzeniu stempla i matrycy
u˝ytkownik wybiera w∏aÊciwy standard, a system
automatycznie definiuje wymiary bloków i formy zgodnie
z wybranym standardem. Wymiary mo˝na modyfikowaç zale˝nie
od w∏asnych potrzeb, np. zmieniajàc standardowà gruboÊç p∏yt.
Tworzenie oprzyrzàdowania form
Automatyzacja procesu projektowania form odbywa si´ zgodnie
z logicznymi zasadami obowiàzujàcymi w tego typu pracach:
po zdefiniowaniu matrycy i stempla, dokonywana jest analiza
wyjmowania modelu z formy, nast´pnie dodawane sà
standardowe elementy (np. kana∏y doprowadzajàce i dysze)
i komponenty (wypychacze, tuleje, ko∏ki prowadzàce, etc.)
projektowanej formy. Po zdefiniowaniu i wstawieniu elementu
oprzyrzàdowania formy Solid Edge sprawdza poprawnoÊç
zdefiniowanego elementu
oraz uaktualnia dane
konstruowanej formy.
Przyk∏adowo, jeÊli u˝ytkownik
wstawia do formy wypychacz,
wtedy automatycznie
generowane sà otwory
w p∏ytach formy, przez które
wypychacz przechodzi, w∏àcznie
z uwzgl´dnieniem odpowiedniego
wybrania materia∏u na ∏eb wypychacza
do zamocowania w p∏ycie wypychaczy.
Równie˝ kszta∏t zakoƒczenia ka˝dego
wypychacza jest automatycznie
dostosowywany do kszta∏tu wypraski.
Przy projektowaniu form

wielogniazdowych, wystarczy zdefiniowaç oprzyrzàdowanie
dla jednego gniazda, a nast´pnie mo˝na je automatycznie powieliç
dla pozosta∏ych gniazd. Powielone
elementy oprzyrzàdowania sà
powiàzane ze sobà, dzi´ki czemu
np. zmiana po∏o˝enia komponentu
w jednym gnieêdzie spowoduje
automatyczne uaktualnienie pozycji
elementu w pozosta∏ych gniazdach.
Projektujàc kana∏ doprowadzajàcy wystarczy wykonaç szkic 2D
który zostanie automatycznie przekszta∏cony w obiekt przestrzenny.
Do kana∏ów automatycznie dodawane sà dysze doprowadzajàce
tworzywo bezpoÊrednio do gniazda formujàcego.
Rodzaj dyszy wybierany jest przez u˝ytkownika ze standardowych,
predefiniowanych typów dost´pnych w odpowiedniej zak∏adce
Mold Tooling.
Kompleksowe rozwiàzanie dla konstruowania form
Solid Edge Mold Tooling jest nowoczesnym, wysokowydajnym
narz´dziem dedykowanym dla projektowania form, pozwalajàcym
zmniejszyç koszt stworzenia formy oraz skróciç czas potrzebny na
wykonanie tego typu zadania. U˝ytkownik otrzymuje do dyspozycji
kompleksowe narz´dzia oferowane przez pakiet Solid Edge takie
jak zaawansowane modelowanie, doskona∏y import danych z innych
systemów, naprawianie importowanej geometrii, zautomatyzowane
narz´dzia do generowania dokumentacji, czy wreszcie integracj´
z wieloma specjalizowanymi aplikacjami innych producentów.
Nowy modu∏ Mold Tooling, b´dàcy integralnà cz´Êcià Solid Edge,
pozwala projektowaç szybciej i wydajniej równie˝ dzi´ki
usprawnieniu komunikacji mi´dzy producentemi
i podwykonawcami. Wymienione wy˝ej narz´dzia Mold Tooling
w po∏àczeniu z Insight Connect,
odpowiedzialnym za nadzór nad
przep∏ywem danych w projekcie
(kto i kiedy zmienia∏ dane,
nanoszone poprawki, recenzje,
itp.) dajà u˝ytkownikowi
kompletne Êrodowisko do zarzàdzania procesem projektowym
i produkcyjnym. Niewa˝ne czy zleceniodawca znajduje si´ w tym
samym mieÊcie, czy na drugim kraƒcu kuli ziemskiej – otrzyma
zawsze aktualne i spójne dane.
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