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CAD, CAM, CAE

A műszaki műanyag alkatré
szek területén az egyik legnagyobb 
hozzáadott értéket a szimuláci
ós vizsgálatok és a gyorspro
totípus alkatrészek képvi
selik. A mérnökök a szi
mulációs szoftverek alkal
mazásával virtuális körül
mények között – a valóság 
leképzésével – működés 
közben vizsgálhatják meg 
és optimalizálhatják alkat
részeiket, a gyártási folyamatok 
figyelembe vételével. A műszaki 
műanyag alkatrészek kifejleszté
se mára szinte elképzelhetetlen a 
megfelelő szimulációs eszközök 
hiányában, hiszen az ilyen termé
keknek nemcsak tűrésen belül kell 
lenniük, hanem a legkülönbözőbb 
követelményeknek kell megfelel
niük. A termék gyártási költsége
inek megközelítőleg 7080 százalé
ka befolyásolható a tervezés korai 
szakaszában, ezért nagyon fontos 
a szimuláció megfelelő időben tör
ténő alkalmazása.

Versenyelôny a komoly 
szaktudás
A ’90es évek elején Magyarorszá
gon is megnyílt az út a kereskede
lem előtt, vállalatok százai, ezrei 
áramlottak hazánkba nyugatról, 
igen erős gazdasági együttműkö
dést kialakítva. A nyugati – főleg 
német – vállalatok tőkét hoztak, 
munkahelyeket teremtettek, cse
rébe a jól képzett és megfizethető 
munkaerő reményében. A 2008
ban kezdődött pénzügyi válság az 
európai piacot is negatívan érintet
te, és habár a gazdasági növekedés 
nem állt meg, jelentős mértékben 
lassult. Ez arra kényszerítette a cé
geket, hogy feltárják és kiaknázzák 

azon a lehetőségeket, amelyek se
gítségével hatékonyabbá tudják 
tenni munkafolyamataikat, ezáltal 
költséget csökkentve. A globalizá
ció eredményeként ma már nem 
akadály, hogy az árban versenyké
pes, és a minőség terén is egyre in
kább felzárkózó távolkeletről sze
rezzék be szerszámaikat, gépeiket, 
eszközeiket. Azt azonban nem árt 
szem előtt tartani, hogy az elmúlt 
évtizedek során felhalmozott szak
tudás, a modern megoldásokkal 
társítva, komoly előnyt jelenthet 
hazánknak. A cégek stratégiája, jö
vőképe alapvetően meghatározza 
az innovációk, fejlesztések iránti 

elkötelezettségüket. Komoly hoz
záadott érték nélkül, a folya

matos árspirálban nagyon 
nehéz egy vállalkozást 
mozgásban tartani.

Élenjáró Autodesk 
szimulációs eszköz-
tár
A VARINEX Zrt. által 
évről évre megrende

zésre került Műanyag
ipari Szimpózium idei ren

dezvényén, szeptember 27én, 
Budapesten az érdeklődők be
pillantást kaptak a fröccsöntés
szimuláció folyamatosan fejlődő 
világába, megismerkedhettek az 
újdonságokkal, és ízelítőt kaptak 
az Autodesk fejlesztéseiből. A ren
dezvény évrőlévre kiváló lehető
séget biztosít a szakembereknek 
tapasztalataik cseréjére. Annak el
lenére, hogy az Autodesk a szimu
láció területén viszonylag új sze
replőnek számít, mégis több szem
pontból a versenytársai előtt jár. 
Az átfogó és egységes platform, 
valamint a közvetlen adatkapcso
lat lehetővé teszi a teljesen veszte
ségmentes tervezési és szimuláci

Fröccsöntés-szimuláció, 
a hozzáadott érték
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ós folyamatot. A szimuláció mára nemcsak a legnagyobb fejlesztő 
központok kiváltsága, az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően 
könnyen kezelhető, skálázható szoftverek kerületek piacra. A szé
les szoftverkínálat segítségével eltérő felhasználók, eltérő igénye
iknek megfelelő megoldást választhatnak. A közös platform egyik 
alappillére az integrált, több mint 8700 polimert tartalmazó közös 
anyagadatbázis is, amelyet az Autodesk saját alapanyagvizsgáló la
boratóriuma segítségével folyamatosan bővít. A különböző anya
gok összehasonlítása és az eltérő fröccsöntési paraméterek ismerete 
elengedhetetlen az ideális termék gyártásához.

Autodesk Simulation Moldflow
A fröccsöntésre jellemző a rövid ciklusidő és a termelékenység, 
így a termék és technológiaoptimalizálás kiemelt fontosságú fel
adat, amelyhez a fröccsöntés szimuláció, az Autodesk Simulation 
Moldflow nyújt megfelelő megoldást. A folyamatban résztvevő 
cégek szempontjai, követelményei igen eltérőek. A termékek fej
lesztéséért felelős résztvevők számára a gyártási folyamat során 
végbemenő belső változások, szálorientációk, maradó feszültségek 
figyelembevétele jelenti a legnagyobb kihívást. Erősített és töltött 
anyagok esetén egy meglövési pont áthelyezése jelentősen megvál
toztathatja a termék terhelhetőségét meghatározó szálorientációt, 
ezért a gyártási folyamat figyelmen kívül hagyása számottevő elha
nyagolást jelent a teherviselő termékek tervezésekor. A szerszám
gyártó számára az alacsony ciklusidő elérése kritikus a tömeggyár
tású termékek esetén, amit a megfelelő hűtőkörökkel tud biztosíta
ni. A többfészkes szerszámok esetén a megfelelő fészek elhelyezés, 
az elosztócsatornák kiegyensúlyozása a legkritikusabb feladat. Két
ségkívül a legtöbbet vitatott kérdés a műanyagok zsugorodása és 
vetemedése, a termék tűréseinek tartása, amit a termékgeometria 
és a szerszámkialakítás együttesen befolyásol.

 
Simulation 360 – az új generációs szimulációs szoftver
A több mint 30 éves múltra visszatekintő, a kezdetektől piacveze
tő Autodesk Simulation Moldflow képességei nem korlátozódnak 
a hagyományos, hőre lágyuló anyagok szimulációjára, több kom
ponensű, gázzal segített fröccsöntésre, és akár hőre keményedő 
műanyagok vagy éppen elektronikai alkatrészek tokozásának mo
dellezése is lehetséges. A 2012ben bemutatkozott Simulation 360 
szolgáltatás a szimulációs szoftverek legújabb generációját képvise
li, maximálisan kiaknázva a felhő alapú számításban rejlő lehető
ségeket. Az elmúlt 10 évben a termékek fejlesztési és szerszámozási 
ideje közel 50 százalékkal csökkent, az idő kritikus tényezővé vált. 
A felhőben rejlő nagyvállalati szintű számítási kapacitás segítségé
vel az Autodesk szimulációs szoftverei képesek a különböző vari
ációk párhuzamos vizsgálatára, az igen költséges saját eszköz be
szerzése nélkül, így lehetővé téve a szimulációk gyors és hatékony 
elvégzését.
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