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Rozszerzenie Creo® Mold Analysis
ULEPSZ PROJEKTOWANIE FORM DLA CZĘŚCI PLASTIKOWYCH

Rozszerzenie Creo Mold Analysis umożliwia użytkownikom 
szybkie i dokładne symulowanie wtrysku tworzywa do formy 
części plastikowej wewnątrz Creo Parametric. Z pomocą tego 
narzędzia konstruktorzy mogą zidentyfikować potencjalne 
problemy, optymalizować projekty i poprawić możliwości 
wytworzenia swoich produktów.

Projektanci części plastikowych potrzebują 
natychmiastowego dostępu do wiarygodnych i łatwych 
do zrozumienia danych analitycznych, by uzyskać 
wgląd w możliwości produkcji i zoptymalizować 
projekt części. Zaniechanie tego może spowodować 
kosztowne poprawki form, nadmierne zużycie 
materiału, usuwanie usterek formy metodą prób 
i błędów oraz wydłużenie czasu wejścia z produktem 
na rynek. Rozszerzenie Creo Mold Analysis umożliwia 
użytkownikom szybkie i dokładne analizowanie 
i optymalizowanie projektów produkowanych metodą 
wtrysku tworzywa.

Możliwości rozszerzenia Creo Mold Analysis 
zapewniają analitykom i konstruktorom dogłębny 
wgląd w zachowanie płynięcia tworzywa. To potężne 
narzędzie umożliwia analizowanie wtrysku tworzywa 
na potrzeby weryfikacji i optymalizacji projektu 
bezpośrednio w Creo Parametric, obniżając 
w rezultacie koszty przeróbek form i zmniejszając 
liczbę zmian na zaawansowanym etapie 
projektowania.

Proces symulacji wtrysku tworzywa w rozszerzeniu Creo Mold Analysis.
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Kluczowe korzyści

• Identyfikuj potencjalne problemy z wypełnieniem 
formy, takie jak niedolania, zamykanie powietrza czy 
linie łączenia tworzywa.

• Popraw jakość konstrukcji, skróć cykle produkcyjne 
i zmniejsz liczbę przeróbek form.

• Wyznacz optymalne punkty wtrysku tworzywa, by 
skrócić czas cyklu i poprawić estetykę produktu.

• Proste w użyciu dla użytkowników bez 
specjalistycznej wiedzy na temat materiałów 
plastikowych.

• Łatwe optymalizowanie warunków formowania 
poprzez badania projektowe z wieloma analizami. 
Obsługiwane jest też przetwarzanie wsadowe.

• Wbudowane w Creo Parametric
– Prosty interfejs
– Brak przenoszenia danych pomiędzy CAD, CAM 

i CAE.

Możliwości i specyfikacja

• Intuicyjny interfejs ukierunkowany na proces 
wbudowany w Creo Parametric.

• Animacja procesu wtrysku tworzywa i wypełnienia 
formy.

• Rozbudowana baza tworzyw sztucznych.

• Automatyczne stosowanie zoptymalizowanych 
warunków procesu zgodnie z wybranym 
tworzywem.

• Identyfikacja optymalnego położenia punktu 
wtrysku.

• Odpowiednie rozwiązania takich potencjalnych 
problemów, jak niedolania, zamknięcia powietrza,, 
linie łączenia tworzywa czy spadek prędkości 
płynięcia czoła.

• Prawdziwy bryłowy solver 3D , który podaje 
dokładniejsze wyniki w porównaniu z technologią 
2.5D.

• Rozbudowane możliwości analiz:

Użytkownicy mogą zidentyfikować potecjalne problemy 
z wypełnieniem formy, takie jak linie łączenia tworzywa czy 
zamykanie powietrza.

– Czas wypełnienia 
gniazda

– Zamykanie 
powietrza

– Linia łączenia 
tworzywa

– Wciągi
– Ciśnienie 

wypełnienia
– Temperatura
– Temperatura 

wnętrza wypraski
– Temperatura 

w gnieździe
– Formowalność 

(problemy 
z wypełnieniem 
gniazda)

– Wektor prędkości
– Maks. czas 

stygnięcia
– Maks. prędkość 

ścinania
– Maks. naprężenia 

ścinające
– Współczynnik 

zamrożenia warstwy
– Skurcz objętościowy
– Orientacja materiału
– Rozkład kanałów
– Orientacja włókna

Creo Mold Analysis sugeruje rozwiązania typowych 
wykrytych problemów.
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Możliwości Creo Parametric Rozszerzenie Creo Mold Analysis
Biblioteka materiałów
Liczba punktów wtrysku
Kontrola rozmiaru siatki
Sugerowane parametry wtrysku
Czas wypełnienia gniazda
Zamykanie powietrza
Linia łączenia tworzywa
Orientacja materiału
Formowalność (problemy z wypełnieniem gniazda)
Ciśnienie wypełnienia
Temperatura
Temperatura w gnieździe
Temperatura wnętrza wypraski
Wektor prędkości
Maks. naprężenia ścinające
Maks. prędkość ścinania
Współczynnik zamrożenia warstwy
Skurcz objętościowy
Wykresy XY (ciśnienie wypraski, siła zwarcia, prędkość przepływu)
Udział punktów wtrysku w wypełnieniu
Sugerowanie położenia punktu wtrysku
Wskaźnik czasu stygnięcia
Wskaźnik L/t
Wciągi
Czas cyklu (szacowany czas stygnięcia)
Obliczenia współbieżne
Doradca ds. wyników (analiza wyników)
Podsumowanie i generator raportów

Wsparcie systemowe i wymagania sprzętowe

Odwiedź stronę wsparcia technicznego PTC, żeby 
uzyskać najnowsze informacje o wsparciu sprzętowym 
i wymaganiach systemowych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
prodart.pl/oprogramowanie/cad lub skontaktuj się 
z nami.
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