SOLIDWORKS PLASTICS

OPTIMALIZACE NÁVRHU PLASTOVÝCH DÍLŮ
A VSTŘIKOVACÍCH FOREM

OVĚŘENÍ VYROBITELNOSTI
Software SOLIDWORKS® Plastics umožňuje společnostem, které navrhují plastové díly nebo vstřikovací formy,
předvídat a zabránit tak potenciálním vadám na materiálu v prvních fázích návrhu. Díky tomu dochází k eliminaci nákladného přepracování forem, zlepšení kvality a urychlení uvedení výrobků na trh. Tento intuitivní
software, který je plně integrovaný s CAD softwarem SOLIDWORKS, pomáhá konstruktérům dílů a forem a CAE
analytikům optimalizovat návrhy pro výrobu, aniž by museli opustit známé 3D návrhové prostředí.

Simulacemi řízený návrh výroby plastových dílů

Intuitivní pracovní postup a rady při navrhování

SOLIDWORKS Plastics umožňuje provádění simulací vstřikování do formy přímo konstruktérům plastových dílů
a vstřikovacích forem. Nemusíte být přímo odborníky, abyste
snadno zjistili a vyřešili možné závady provedením změn dílu
nebo návrhu formy, plastového materiálu nebo parametrů
zpracování, a ušetřili tak zdroje, čas i peníze.

Software SOLIDWORKS Plastics pracuje přímo ve vašem 3D
modelu. Díky tomu se vyhnete problémům s převodem. Vliv
změn návrhu je ihned viditelný. Výkonné, rychlé a moderní
vytváření sítí pokrývá geometrie od tenkostěnných až k tlustostěnným dílům.
Intuitivní rozhraní vás provede návrhem krok za krokem.
Řízené analýzy, inteligentní výchozí hodnoty a automatizované procesy zajišťují správné nastavení, i když nástroje pro
simulace používáte jen zřídka. Databáze materiálů softwaru
SOLIDWORKS Plastics obsahuje tisíce komerčně dostupných
plastů a je plně přizpůsobitelná.
Vývojáři dílů získají rychlou zpětnou vazbu o tom, jak může
tloušťka stěny, umístění vtoku, materiály nebo geometrie
ovlivnit výrobu jejich dílu, zatímco konstruktéři forem mohou
rychle optimalizovat vícedutinové a vícenásobné návrhy forem
a plnicí systémy, včetně vtokových kanálů a vtoků.

Poradce výsledků poskytuje praktické
konstrukční rady i tipy k odstraňování
problémů, které vám pomohou s diagnostikou
a řešením případných problémů. Tyto užitečné
informace vám poskytují skvělý přehled
o procesu vstřikování do forem, což vede
k informovaným rozhodnutím při výrobě
a kvalitnějším výrobkům.

„Pracuji ve vývoji plastů již 40 let a softwarem SOLIDWORKS Plastics jsem opravdu nadšený.
Uživatelé budou moci optimalizovat návrhy dílů a forem v nejranějších fázích vývoje.“
— Ed Honda, prezident, hondaDesign, LLC

NÁKLADY NA ZMĚNU
I když jsou náklady na změny nižší v raných fázích vývoje
výrobku, jejich dopad je značný. Čím dříve můžete plastové
díly a vstřikovací formy optimalizovat pro výrobu, tím lépe.
Problémem při výrobě plastových dílů je určení způsobu,
jakým návrh dílu nebo formy ovlivňuje výrobu, i to, jak výroba
ovlivní návrh, a následné včasné a časté sdělování těchto informací v rámci procesu od návrhu k výrobě.
Software SOLIDWORKS Plastics poskytuje nástroje k rychlé
identifikaci možných problémů, abyste mohli provést změny
již v raném procesu návrhu.

dopad změny

Návrh dílu

Výroba formy

K největším úsporám nákladů při optimalizaci plastových dílů
pro výrobu dochází v počátečních fázích návrhu výrobku.
Přeskočení tohoto kroku často vede k neefektivnímu navrhování forem s mimořádně úzkým rozmezím pro výrobu
„dobrých dílů“. To vede k vyšší míře vyřazování výrobků a ke
zpožděním při uvádění na trh.
• Integrace s CAD nástroji: Plně integrovaný software v 3D
konstrukčním prostředí SOLIDWORKS vám umožní analyzovat a měnit návrhy pro vyrobitelnost a současně je
optimalizovat pro formu, vhodnost použití a funkčnost.
• Snadné učení se a používání: Učení trvá několik minut
a nevyžaduje větší znalost analýz nebo práce s plasty.
• Usnadňuje komunikaci týmu konstruktérů: Díky webovým
HTML zprávám je sdělování výsledků simulace a poradenství při navrhování rychlé a snadné pro všechny členy
konstrukčních i výrobních týmů.

PRO KONSTRUKTÉRY A VÝROBCE FOREM
SOLIDWORKS Plastics Professional

náklady na změnu

Navrhování
forem

PRO KONSTRUKTÉRY PLASTOVÝCH DÍLŮ
SOLIDWORKS Plastics Standard

Software SOLIDWORKS Plastics Professional umožňuje
konstruktérům nebo výrobcům vstřikovacích forem přesný
a snadný způsob jejich optimalizace. Můžete rychle vytvářet
a analyzovat jednoduché, vícedutinové i vícenásobné návrhy forem.
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dílu

POSTUP
VÝROBKU
PROCES NÁVRHU
NÁVRHU VÝROBKU

Uvedení
produktu na trh

• Vyhněte se nákladnému přepracování forem: Když budete mít jistotu, že formy budou fungovat hned napoprvé,
vyhnete se časově náročnému, nákladnému a zbytečnému
přepracování.
• Optimalizace návrhu plnicího systému: analýza vtokových
kanálů a vtoků pro vyvážené vstřikování, optimalizace typu,
velikosti a umístění vtoku a určení nejlepšího rozvržení, velikosti a tvaru průřezu vtokové soustavy.
• Odhadněte dobu cyklu návrhu, svíracího tlaku a velikosti
výlisku: rychlé a přesné ocenění projektů s použitím nástrojů, stanovení velikosti vstřikovacího formovacího stroje pro
danou formu, optimalizace doby cyklu a omezení možnosti
poškrábání plastových materiálů

Změny návrhu v raných fázích vývoje výrobku
stojí méně a mají nejvyšší vliv na vylepšení
výroby. Náklady na změnu se v průběhu prací
značně zvyšují a mohou způsobit značná
zpoždění před uvedením na trh.

Nevyvážené plnění ve vícenásobných
formách (jak je vidět na obrázku) je
možné předvídat a lze se mu vyhnout se
softwarem SOLIDWORKS Plastics.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

SOLIDWORKS Plastics Premium obsahuje všechny funkce
SOLIDWORKS Plastics Professional a k tomu rozšířené simulační funkce, které uživatelům dovolují analyzovat rozvržení
chladicí soustavy ve formách a předvídat deformace vylisovaných dílů.
• Analýza chladicí soustavy: Navrhujte a analyzujte jednoduché a složité rozvržení chladicí soustavy ve formách
• Zkracujte čas a snižujte náklady: Optimalizujte návrh chladicích systémů a minimalizujte tak doby cyklu vstřikování a
snižujte náklady na výrobu
• Zlepšujte celkový proces: Optimalizujte návrh dílů a forem,
výběr materiálu a parametrů zpracování, a omezte nebo
úplně eliminujte deformace odlitých dílů

• 2 GB RAM paměti (minimálně)
• 5 GB volného místa na disku (minimálně)
• Grafická karta (doporučuje se s certifikací)
• Procesor Intel® nebo AMD®
• DVD nebo širokopásmové připojení k internetu
• Internet Explorer® 8 a vyšší verze

Další podrobnosti získáte na stránkách
www.solidworks.com/systemrequirements

VÍCE INFORMACÍ

Chcete-li se dozvědět více o softwaru
SOLIDWORKS Plastic, navštivte stránky
www.solidworks.com/CZ-plastics, nebo se
obraťte na svého místního prodejce produktů
SOLIDWORKS.

ŘEŠENÍ SOLIDWORKS PRO VÝVOJ VÝROBKŮ
Software SOLIDWORKS vytváří intuitivní 3D vývojové prostředí, které maximalizuje produktivitu vašich zdrojů pro
navrhování, aby byla zajištěna lepší, rychlejší a méně
nákladná výroba vašich výrobků. Úplný přehled řešení
SOLIDWORKS pro návrh, simulaci, zvažování ekologických
aspektů, technickou komunikaci a správu dat najdete na
adrese www.solidworks.com/cze_products2015.

Naše platforma 3DEXPERIENCE je základem pro jednotlivé produktové řady, pokrývá 12 odvětví a
přináší širokou nabídku oborově zaměřených řešení.
Platforma 3DEXPERIENCE® společnosti Dassault Systèmes poskytuje firmám i jednotlivcům virtuální vizi projektů pro udržitelnou inovaci. Její
špičková řešení mění způsob, jímž jsou navrhovány, vyráběny a podporovány nové výrobky. Portfolio produktů pro spolupráci od společnosti Dassault
Systèmes podporuje sociální inovaci a rozšiřuje možnosti, kterými může virtuální svět zlepšovat svět reálný. Společnost má přes 182 300 zákazníků
ve více než 80 zemích světa a všech průmyslových odvětvích. Více informací najdete na webových stránkách www.3ds.com/cz-cz.
Ústředí společnosti

Severní a Jižní Amerika

Dassault Systèmes CZ s.r.o.

Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
France

Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
Phone: +1 781 810 5011
Email: generalinfo@solidworks.com

+420-543-216-642
info@solidworks.cz
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PRO CAE ANALYTIKY A KONSTRUKTÉRY FOREM
SOLIDWORKS Plastics Premium

• Windows® 7 (raději 64bitové) nebo Windows 8

