


Creo to rozwiązanie CAD 3D, które pomaga Ci budować szybciej lepsze produkty poprzez przyspieszenie 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, ponowne wykorzystywanie najlepszych elementów Twoich projektów 
i zastąpienie przypuszczeń faktami. Przejdź z Creo od najwcześniejszych etapów projektowania produktu do 
inteligentnego, połączonego produktu. Dodaj rzeczywistość rozszerzoną, żeby umożliwić wszystkim wizualizację 
Twojego projektu. W szybko zmieniającym się świecie przemysłowego Internetu Rzeczy, żadna inna firma nie 
zapewni Ci tak szybko i sprawnie znaczących korzyści jak PTC.

Rozwiązania Creo NC and Tool Design dają Ci wszystko, czego potrzebujesz, żeby uzyskać najwyższą jakość 
i precyzję obróbki w najkrótszym możliwym czasie. Teraz obsłużysz każdy aspekt procesu obróbki, od projektu 
formy/odlewu i zaawansowanych strategii NC po symulację 3D i weryfikację.

Opis

2-osiowa obróbka oparta na cechach

Frezowanie 3-osiowe

Pozycyjne frezowanie 4/5-osiowe

Kompleksowe wykonywanie otworów

Frezowanie 3-osiowe po trajektorii

4-osiowe toczenie

4-osiowe elektrodrążenie

Wymiana narzędzia na bieżąco 
(frezowanie/toczenie: CBY)

Maszyny do 5-osiowego ciągłego 
frezowania i konturowania z 5-
osiowym frezowaniem po trajektorii

Synchronizacja obróbki 
wielozadaniowej

Dynamiczna definicja osi narzędzia 
w zabiegach toczenia

Szybkościowa (HSM) obróbka 
zgrubna

Szybkościowa (HSM) obróbka 
zgrubna resztkowa

Strona 2 z 6  |  Wytwarzanie wspomagane komputerowo w Creo ptc.com  |  prodart.pl

https://www.ptc.com
https://www.prodart.pl


Strona 3 z 6  |  Wytwarzanie wspomagane komputerowo w Creo

Opis

Szybkościowa (HSM) obróbka 
wykańczająca

Szybkościowa (HSM) obróbka 
wykańczająca resztkowa

Wyodrębnianie obróbkowych cech 
adnotacji

Biblioteka narzędzi i uchwytów

Dokumentacja procesu obróbki 
Pro/PROCESS na potrzeby 
wytwarzania

Automatyczne zagnieżdżanie

Programowanie pras stempli
i 2-osiowego lasera

GPOST: Generator post-
procesorów NC

Symulacja usuwania materiału 
oparta na ModuleWorks

Wszystkie powyższe opcje wymagają stanowiska Creo Parametric.

Opis

Podstawowa funkcja układu skrzynki

Projektowanie skrzynek z biblioteką 
komponentów skrzynek

Obróbka wielotaktowa

Wstępna kontrola jakości 
(porównanie modelu 3D z chmurą 
punktów)

Programowanie CMM (wyjście 
DMIS)

Automatyczne tworzenie
rdzenia/gniazda

Projektowanie skrzynek z biblioteką 
komponentów skrzynek
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MODUŁY CREO CAM

Osiągnij najwyższą jakość i precyzję obróbki w najkrótszym możliwym czasie:

• 3-osiowe frezowanie wielu powierzchni z indeksowaniem 4 i 5 osi

• Obróbka szybkościowa (do celów szybkiego prototypowania i wytwarzania)

• Automatyczna propagacja zmian i asocjatywna aktualizacja ścieżek narzędzi

Obejmuje wszystkie możliwości rozszerzenia Prismatic & Multi-Surfaces Milling oraz:

• 4-osiowe toczenie

• 4-osiowe elektrodrążenie

Wszechstronne możliwości obsługujące zaawansowane strategie obróbki NC:

• Obejmuje możliwości obróbkowe z poprzednich pakietów

• Frezowanie 2.5 do 5 osi (zaawansowane strategie obróbkowe)

• Obsługa frezarko-tokarek, wymiany narzędzi w czasie pracy i synchronizacji maszyn 
wielozadaniowych

Zapewnij szybką produkcję form, matryc, elektrod i prototypów:

• 3-osiowe frezowanie po trajektorii

• Kompleksowe wykonywanie otworów

• Szybkościowa obróbka w 3 osiach bazująca na technologii ModuleWorks
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MODUŁY 
CREO CAM

Przyspiesz projektowanie wysokiej jakości oprzyrządowania do form wtryskowych i odlewniczych:

• Łatwy w użyciu interfejs projektowania form ukierunkowany na proces

• Zautomatyzowane tworzenie linii podziałowej i geometrii powierzchni podziałowej

• Asocjatywne aktualizacje projektu i oprzyrządowania

Zautomatyzuj ręczne, czasochłonne zadania, żeby przyspieszyć tworzenie skrzynek do form:

• Dwuwymiarowe projektowanie skrzynek i detalowanie sterowane procesem

• Konfigurowalna „inteligentna” biblioteka komponentów skrzynek

• Automatyczne funkcje wypychaczy, kanałów chłodzących i złączek,
automatyczne sprawdzanie kanałów wlewowych i chłodzących

Efektywnie wykorzystuj materiały i optymalizuj projekt pod kątem wytwarzania:

• Automatycznie twórz i optymalizuj ścieżki narzędzi, używając narzędzi standardowych 
i formujących

• Inteligentne automatyczne zagnieżdżanie, dzięki któremu maksymalnie wykorzystasz 
arkusz, zmniejszysz ilość odpadów i koszty materiału oraz skrócisz czas realizacji

Cyfrowy proces kontroli jakości:

• Zyskaj absolutne zaufanie do procesu kontroli jakości, przeprowadzając cyfrowe 
kontrole obrabianych części i zespołów.

Wyeliminuj podatne na błędy zadania wykonywane ręcznie:

• Łatwe w użyciu kreatory poprowadzą Cię przez automatyczną definicję układu taśmy, 
tworzenie wykrojników i rozmieszczenie/modyfikownie komponentów tłocznika.

• Twórz automatycznie podcięcia, wiercone otwory i dokumentację

Strona 5 z 6  |  Wytwarzanie wspomagane komputerowo w Creo ptc.com  |  prodart.pl

https://www.ptc.com
https://www.prodart.pl


PRODUKCJA 
PRZYROSTOWA

Z Creo możesz projektować, walidować i weryfikować wydruk w jednym środowisku, skracając 
całkowity czas procesu, ograniczając nudę i liczbę pomyłek. Wykorzystaj wbudowane możliwości 
obejmujące: weryfikację wydruku, tworzenie tac drukarek i bezpośrednie połączenie z drukarkami 
tworzyw sztucznych Stratasys i 3D system oraz z usługą Print Bureau serwisu i.materialize.

Pod kątem produkcji przyrostowej możesz projektować w polimerach i w metalu, a następnie 
połączyć się bezpośrednio z wybraną drukarką dzięki zoptymalizowanemu profilowi drukarki 
i strukturami podporowymi. Żadnego przełączania się między różnymi programami i żadnych 
kłopotów. Nasze możliwości drukowania metalu obejmują 70% drukarek metalu dostępnych 
obecnie na rynku.

Twórz i optymalizuj struktury siatki i definiuj ustawienia tacy drukarki:

• Zautomatyzowane tworzenie struktur siatek 2.5D i 3D

• Bezproblemowa analiza i optymalizacja siatki

• Ustawienia tacy drukarki i optymalizacja rozmieszczenia

Połącz się z drukarkami 3D metali i generuj automatycznie metalowe struktury pomocnicze 3D:

• Obejmuje tworzenie struktury siatki i możliwości optymalizacyjne z poprzednich pakietów

• Łączność z drukarkami 3D metali

• Generuj i konfiguruj metalowe struktury podporowe

Odwiedź stronę pomocy technicznej PTC, żeby uzyskać najbardziej aktualne informacje o wsparciu 
sprzętowym i wymaganiach systemowych.
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