SOLIDWORKS PLASTICS
CÉLKITŰZÉS
A SOLIDWORKS® Plastics segítséget biztosít a műanyag alkatrészeket és fröccsszerszámokat tervező vállalatoknak a gyártási
hibák előrejelzésében és elkerülésében a tervezés legkorábbi szakaszaiban, kiküszöbölve ezzel a legyártott szerszámok
módosításával járó költségeket, javítva az alkatrészek minőségét, valamint felgyorsítva a termékek piacra kerülését.

ÁTTEKINTÉS

FUNKCIÓK

A SOLIDWORKS Plastics számítógépes tervezési (CAE)
szimulációs eszközöket biztosít, amelyekkel előrejelezhető,
hogy hogyan áramlik az olvadt műanyag a műanyag
termékek több mint 80 százalékának gyártásában alkalmazott
fröccsöntési eljárás során. Az ömlesztett műanyag
áramlásának kiszámításával a gyártással kapcsolatos hibák
előrejelzése is lehetővé válik. Ezen hibák előrejelzésével a
felhasználók módosíthatják a szerszám geometriáját és a
felhasznált műanyagot, valamint a fröccsöntés paramétereit,
minimálisra csökkentve a potenciális hibákat, ezáltal energiát,
természeti erőforrásokat, időt és pénzt takarítva meg.

SOLIDWORKS PLASTICS STANDARD

ELŐNYÖK
• A rejtett költségek elkerülése: A SOLIDWORKS Plastics
termékekkel optimalizálható az alkatrész falvastagsága,
a gátak helye, valamint a csatornarendszer mérete és
elrendezése, így biztosítva, hogy a szerszám már a
kezdetektől megfelelően működjön, így csökkenhet vagy
akár meg is szűnhet az átdolgozások szükségessége.
• A gyártási hibák és a selejtgyártás csökkentése: A
SOLIDWORKS Plastics segítségével már a termékfejlesztés
korai szakaszaiban – amikor a módosítás költsége a
legalacsonyabb, illetve a gyárthatóságra gyakorolt hatás
a legnagyobb – is könnyen elemezhetők a tervvariációk.
Ez javítja az alkatrészek minőségét, valamint minimálisra
csökkenti a selejtek mennyiségét.
• Csökkentse a piacra kerülési késedelmeket: A SOLIDWORKS
Plastics megoldással még a szerszám legyártása előtt
előrejelezhetők és elkerülhetők az esetleges gyártási hibák,
így gyakorlatilag kiküszöbölhető a fröccsöntőszerszám
időigényes és költséges átdolgozása, és biztosítható, hogy
a projekt határidőre, a kiszállítási dátumnak megfelelően, a
költségvetési kereten belül elkészüljön.
• Kerülje el a rossz hatékonyságú „automatizálási
szigeteket”: A SOLIDWORKS Plastics olyan automatizált
jelentéskészítő eszközöket biztosít, amelyek megkönnyítik
a szimulációs eredmények megosztását és értelmezését,
így hatékonyabban tudnak együttműködni a különböző
létesítményekben dolgozó fejlesztőcsapatok.

A SOLIDWORKS Plastics Standard felhasználóbarát
műanyag fröccsöntés-szimuláló szoftver, amely végigvezeti
a mérnököket az alkatrésztervezés optimalizálásának
folyamatán, ezzel is javítva a termékek minőségét, valamint
csökkentve a piacra kerüléshez szükséges időt.

SOLIDWORKS PLASTICS PROFESSIONAL
A SOLIDWORKS Plastics Professional végigvezeti a fröccs�szerszám tervezőket és készítőket a tervek optimalizálásának folyamatán, kiküszöbölve ezzel a szerszámok átalakításával járó költségeket.

SOLIDWORKS PLASTICS PREMIUM
A SOLIDWORKS Plastics Premium végigvezeti a szerszámtervezőket és gyártókat a tervek optimalizálásán, a szerszámok hűtési megoldásainak elemzésén, valamint a kész
alkatrészek deformációjának előrejelzésén. Néhány funkció
nem áll rendelkezésre bizonyos csomagok, illetve bizonyos
vizsgálatok esetében.

SOLIDWORKS TERVEZÉS TÁMOGATÁSA
• Natív SOLIDWORKS fájlok
• Együttműködés a SOLIDWORKS geometriával
• Teljes mértékben integrálva a SOLIDWORKS 3D
CAD környezetbe

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATOK ÉS HÁLÓKÉSZÍTÉS
• Automatizált hálókészítés
• Egyéni hálókészítés és szimulációs beállítás
• Globális és helyi hálófinomítás
• 3D testháló
• Burkoló hálózás (felületháló)

SZERSZÁM GEOMETRIÁJÁNAK
TÁMOGATÁSA
• Csatornatervező varázsló
• Beömlők és csatornák
• Meleg- és hidegcsatornák
• Többfészkes szerszámok
• Szerszámcsaládok
• Hűtés kialakítása
• Terelők és maghűtők
• Konform hűtőcsatornák
• Formabetétek

EREDMÉNYEK (RÉSZLEGES LISTA)

SPECIÁLIS SZIMULÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

• eDrawings® támogatása

• Ráfröccsöntés betétekre

• Kitöltési idő, kitöltésminőség, eredmény-tanácsadó

• Többgátas ráfröccsöntés

• Névleges falvastagság tanácsadó

• Szálirányvizsgálat

• Nyomásprofil

• Szelepgátak

• Alkatrészekre és szerszámokra vonatkozó
hőmérsékleti profilok

• Szellőztetésvizsgálat

• Nyíróarány
• Hűtési idő
• Összecsapási vonalak, légzárványok, beszívódások
• Megfagyott réteg
• Záróerő, ciklusidő
• Térfogatcsökkenés
• Elmozdulás (alkatrészek vetemedése)
• Exportálás ABAQUS®, ANSYS®, Digimat® alkalmazásba

MŰANYAGOK ADATBÁZISA
• K
 iterjedt, hőre lágyuló műanyagokat,
szerszám- és hűtőanyagokat tartalmazó adatbázisok
• Anyagok adatbázisának testreszabása

SZIMULÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
• Kitöltési fázis
• Utánnyomás fázis

• Formabetétek
• Gázzal segített fröccsöntés
• Együttes befecskendezéses fröccsöntés
• Kettős fénytörés
• Reakciós fröccsöntés
• Konform hűtők elemzése
• Vetemedésvizsgálat

TÁMOGATOTT NYELVEK
• Cseh

• Lengyel

• Angol

• Portugál

• Francia

• Orosz

• Német

• Egyszerűsített kínai

• Olasz

• Spanyol

• Japán

• Hagyományos kínai

• Koreai

• Török

• Hűtésvizsgálat
• Vetemedés előrejelzése
• Javasolt gátpozíció(k)

A 3DEXPERIENCE® platformunk 11-féle iparág igényeihez kifejlesztett, specializált alkalmazásokat
tesz lehetővé, és az ipari megoldások gazdag választékát kínálja.
A Dassault Systèmes, a 3DEXPERIENCE® vállalata olyan virtuális környezetet bocsát a vállalatok és magánszemélyek rendelkezésére, amelyben
fenntartható újításokra vonatkozó elképzeléseket lehet létrehozni. Világelső megoldásai gyökeresen átformálják a termékek tervezésének,
gyártásának és támogatásának folyamatát. A Dassault Systèmes együttműködésen alapuló megoldásai elősegítik a társadalmi újításokat, kiterjesztve
a virtuális világ valódi világ javítását szolgáló lehetőségeit. A csoport több mint 250 000 különféle iparág különféle méretű ügyfele számára teremt
értéket több mint 140 országban. További információ: www.3ds.com.
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