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nApjAinkbAn egyre több helyen, egyre több alkatrész 
esetében váltják ki a tervezők a fém alkatrészeket mű-

anyagokkal. A nagy sorozatban készülő műanyag alkatrészek 
esetében a fröccsöntési technológiák teszik gazdaságossá a 
műanyagok alkalmazását. A fröccsöntő szerszámok korsze-
rű tervezési és gyártási folyamata több pilléren nyugszik, 
amelyek külön-külön is meghatározzák a technológiát. Az 
Autodesk Inventor olyan eszközt kínál, amelyben az alkat-
résztervezés, a dokumentálás, a szerszámtervezés és gyártás is 
hatékony támogatást kap.

Műanyag	alkatrészek	egyszerű	kialakítása
Az Inventornak szerves részét képezi az az eszköztár, amely-
nek parancsai a műanyag alkatrészeknél előadódó speciális 
alaksajátosságok gyors kialakítását teszik lehetővé. Az ilyen 
alkatrészeken gyakran előforduló szellőzőket, tubusokat, pe-
remeket, illeszkedési felületeket és bepattanó kötéseket egyet-
len parancs segítségével lehet definiálni, így a darab kialakítá-
sa sokkal hatékonyabbá, a modelltörténet pedig egyszerűbbé 
és átláthatóbbá válik.

Az Inventor speciális, több testet kezelő (multibody) al-
katrészkörnyezetének köszönhetően a konstrukciót egyetlen 
alkatrészen belül is fel lehet építeni. E modellezési módszer 
sokkal egyszerűbbé teszi az adaptív tervezést, hiszen megszün-
teti a bonyolult kereszthivatkozásokat. Az így létrehozott alak-
sajátosságok külön testhez rendelhetők, amelyek láthatósága 
úgy kapcsolható ki és be, mint összeállítási környezetben. Az 
így felépített modellből az Inventor automatikusan képes ge-
nerálni az összeállítást és az alkatrészeket, amelyek követik az 
alaptest valamennyi változását. Ez a megoldás alapját képezi 

Teljes	folyamat	egyetlen	rendszerben
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a szerszámtervezésnek, hiszen Boole-algebrai művelettel egy-
szerűen kialakítható az alkatrész negatívja, amely ezt követően 
egy felület segítségével két félre bontható.

Szerszámtervezés	és	folyamatszimuláció
Az Inventor a műanyag alkatrészek kialakításától a fröccsöntő 
szerszám tervezésén és a fröccsöntési folyamat szimulációján 
keresztül a teljes műszaki dokumentáció elkészítéséig meg-
oldást kínál a mérnökök számára, így egyetlen rendszerben 
megoldható a teljes folyamat összes lépése. Az eszköztárat az 
iparban megszokott tervezési lépések szerint alakították ki, és 
ehhez a modelltörténet is kiválóan igazodik. A konstrukció-
készítés kulcsfontosságú feladatai automatizálhatók, így érté-
kes időt lehet megtakarítani. A nagyméretű integrált gyártói 
adatbázisnak köszönhetően az Inventorból közvetlenül lehet 
beépíteni a Meusburger, DME, Hasco, Futaba, illetve egyéb 
gyártók termékeit, ezzel is hatékonyabbá téve a munkát. A 
szoftver segítséget nyújt az oldalferdeségek ellenőrzésében, az 
osztósík, valamint az ömledék- és hűtőcsatornák kialakítá-
sában. Az elkészült szerszám asszociatívan követi a műanyag 
alkatrész modelljének minden változását, így az utólagos mó-
dosítások egyszerűen elvégezhetők. 

A fröccsöntés területén világelső Moldflow szimulációs 
szoftver segítségével megvizsgálható és optimalizálható a mű-
anyag alkatrészek fröccsöntéshelyes kialakítása, ellenőrizhető 
a szerszám és a hűtőkörök megfelelő felépítése. Az Inventor 
Toolingba épülő modul legfőbb előnye, hogy a tervező által 
megszokott CAD-es környezetben, szinte CAE-tudás nélkül 
készíthető a szoftver segítségével kitöltésanalízis, egyszerűen, 
gyorsan, pontosan. A megfelelő műanyag alapanyag kiválasz-
tását a több mint 8600 anyagot tartalmazó adatbázis segíti. A 
geometria és a kiválasztott alapanyag alapján, automatikusan 
kalkulált optimális feldolgozási paraméterek meghatározása 
után a kitöltési analízis előre jelzi a beszívódásokat, az össze-
csapási vonalakat. Ezáltal elkerülhetővé válnak a költséges és 
időigényes utólagos szerszámmódosítások. <másodsorban az 
utolsó mondat is törelhető> A kiélezett piaci körülmények 
között a magasabb hozzáadott érték és a kevesebb szerszám-
módosítás eredményeként gyorsabban, hatékonyabban ki-
használhatók az eszközök. 
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rövid megmunkálási idők csak 
komplex technológiákkal érhetők 

el. A nagy értékű gyártóberendezések 
csak kellő kihasználás mellett térülnek 
meg. Hogyan lehet valamennyi említett 
követelménynek eleget tenni? Egy nagy 
teljesítményű megmunkálóközpont ha-
tékonysága nagyban függ a kiszolgálástól. 
Több fontos tényezőt kell összehangolni, 
helyesen megválasztani. Többek között 
az alapanyag, a megmunkálószerszám és 
a szerszámgép kinematikai és dinamikai 

tulajdonságait, valamint a megmunkáló-
programot. Vizsgáljuk meg a megmun-
kálóprogramot, mint az egyik fontos 
tényezőt. Egy komplex alkatrész prog-
ramját hagyományos kézi módszerekkel 
nem lehet gazdaságosan előállítani.

Az Open Mind AG hyperMILL 
rendszere megoldást kínál mart és esz-
tergált termékek előállítására. A rendszer 

komplex ütközésvizsgálatot és -elkerülést 
valósít meg öttengelyes megmunkálások 
esetén is, így biztonságos, ütközésmentes, 
ellenőrzött CNC programok készíthe-
tők. Lehetővé teszi a teljes gépi környezet 
szimulációját, ellenőrzését a megmunká-
lástervezés folyamán. Közös platformon 
ad lehetőséget maró-eszterga központok 
programozására, így a kapcsolódó meg-
munkálások köztes ráhagyási alakzata a 
marási és esztergálási műveletek között 
zökkenőmentesen kezelhető. 

Számos	iparág	hasznosítja
Az öttengelyes megmunkálási stratégiák 
körében olyan ipari területek érintettek, 
mint a fröccsszerszámgyártás csészéinek, 
magjainak megmunkálása; a szimpla tur-
binalapátok készítése; a turbina-járókere-
kek megmunkálása; a szívó-kipufogó csa-
tornák marása; az abroncsok gumisütő 
szerszámainak marása; a járműiparban 
előforduló nagy felületek megmunkálása; 
vagy például a fogászati alkalmazásokhoz 
szükséges eljárások. A megfelelő stra-
tégiák összeválogatásával a legszélesebb 
alkalmazási területeken is eredményesen 
alkalmazható csomag állítható össze. 
Különleges, szabadalommal védett ma-
tematikai algoritmusok teszik lehetővé az 
öttengelyes megmunkálások lágy mozgá-
sait, amelyek a minőséget és a gép élet-
tartamát jelentősen növelik a futási idő 
drasztikus csökkenése mellett. Az Open 
Mind biztosítja az iparban használatos 
szerszámgépekre specializált posztpro-
cesszorokat, hogy az NC kód hibamente-
sen, a vezérlés számára 100 százalékosan 
érthető formában, annak minden sajátos-
ságát, valamint a felhasználó folyamatait 
figyelembe véve készüljön el.
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Alaksajátosság-felismerés, adaptív 
megmunkálástervezés

Öttengelyes megmunkálás

c ad

Az Inventor széles körben használt 3D-s gépészeti tervezőrendszer, amely egyaránt 
átfogó megoldást kínál konstrukciókészítésre, szimulációra, szerszámtervezésre, 
műszaki dokumentáció készítésére és látványtervezésre. 

A gyártási folyamatok során több kritikus szempontot kell össze-
egyeztetni. Gyártsunk gyorsan, de biztonságosan. Gyártsunk olcsón,  
de kiváló minőségben. Az idő rövid, a selejt nem megengedett. 




