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Editorial
Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy,

firmy na całym świecie zastanawiają się „Jak będziemy
produkować w przyszłości?“. Zbliża się nowa rewolucja przemysłowa, napędzana postępującą cyfryzacją
świata. Pojawiło się dla niej nawet ładne określenie
– „Przemysł 4.0“.
Siłą, która napędza tę zmianę są komputery.
Dzięki najwyższej jakości Reality Capture
i technologii wizualizacji zaciera się granica
pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistym. Oprogramowanie stało się tak wydajne, że jest w stanie dokonać obliczeń dla
skomplikowanych symulacji w wyjątkowo
krótkim czasie i po niskich kosztach.
Konstruktorzy korzystają z możliwości
generowania projektów przy wsparciu
komputerów.
Bazując na algorytmach, opartych na
naturalnych zasadach, powstają niezliczone
warianty, z których przy pomocy oprogramowania wybierany jest najlepszy. Dzięki
chmurze dysponujemy technologią, która
umożliwia dostęp do niemalże nieograniczonych mocy obliczeniowych dla każdego,
w każdym czasie i z każdego miejsca na
świecie. Tym samym komputery wpływają
na to, jak w przyszłości będziemy
projektować, konstruować, współpracować
i wytwarzać.
W tej broszurze prezentujemy Państwu
klientów, którzy stanęli przed wyzwaniem
szybszego i tańszego wytwarzania nowych,
lepszych produktów. Oni wszyscy stawiają
na rozwiązania oferowane przez Autodesk.

Specjalista w dziedzinie urządzeń napełniających, Feige Filling wykorzystuje cyfrowe
modele fabryk, aby perfekcyjnie wpasować
swoje instalacje w otoczenie. Model tworzy
się poprzez skanowanie hali skanerem laserowym 3D i z pomocą pakietu Autodesk®
Factory Design Suite. Na szybkie możliwości
obliczeniowe oraz na Autodesk® Moldflow
stawia forteq Nidau AG. Przedsiębiorstwo
to jest ekspertem w dziedzinie wytwarzania
małych, precyzyjnych elementów z tworzyw sztucznych. Symulacja formowania
wtryskowego pomaga konstruktorom
w określeniu optymalnego kompromisu
pomiędzy zużyciem materiałów, czasem
cyklu a stabilnością formy.
Przedsiębiorstwa te stanowią przykłady
wykorzystania procesów cyfrowych na
potrzeby nowoczesnej i konkurencyjnej
produkcji.
Zapraszamy do zapoznania się
z „Future of Making Things“.

Ulrike Walther
Marketing MFG
Autodesk
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Historia klienta
BMW Group
FIRMA

BMW Group
bmwgroup.com
SIEDZIBA

Dingolfing, Niemcy
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Simulation Moldflow®

Optymalizacja produktu
z wydajną konstrukcją
z lekkich materiałów
BMW w Dingolfing zoptymalizowało proces
formowania wtryskowego przy pomocy
symulacji w Autodesk Simulation Moldflow

Doświadczenia naszych klientów
dowodzą, że z pomocą wczesnych, interaktywnych symulacji
można od razu rozpocząć
wytwarzanie elementów
wysokiej jakości.
– Erwin Burth
Autodesk GmbH
Simulation Team

Widok rozstrzelony oparcia typu Sandwich – składa się z elementu formowanego wtryskowo, spienionego
polipropylenu EPP oraz wykładziny (patrząc od przodu w tył). © BMW Group

Autodesk, firma zajmująca się tworzeniem
oprogramowania komputerowego, oferuje
wiele rozwiązań do symulacji w różnym zakresie. Dzięki temu można szybko, precyzyjnie,
elastycznie i odpowiednio wcześnie dokonać
obliczeń projektów jeszcze na etapie ich
rozwoju, co pozwala na ocenę i optymalizację.
Mniejsza ilość fizycznych prototypów w czasie
procesu rozwoju produktu może pomóc
w zaoszczędzeniu czasu i pieniędzy na etapie
konstrukcji. Rozwiązanie Autodesk® Simulation
Moldflow® zostało opracowane specjalnie
z myślą o formowaniu wtryskowym z tworzyw
sztucznych. Dostarcza dokładnych prognoz
w zakresie przebiegu procesu formowania
i tym samym ułatwia ocenę i optymalizację
konstrukcji z tworzyw sztucznych i form
wykonanych techniką formowania wtryskowego. Poza symulacją wypełniania tworzywem
sztucznym oprogramowanie oferuje symulację
nadlewu, chłodzenia elementów formy oraz
symulację kurczenia i deformacji, a także
umożliwia predefiniowanie danych materiałowych, co zwiększa dokładność symulacji.
BMW w Dingolfing przeprowadziło z pomocą
Autodesk Simulation Moldflow optymalizację
procesu formowania wtryskowego elementu
z tworzywa sztucznego, tj. nowego oparcia
tylnej kanapy skonstruowanego wg modelu
Sandwich.
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Konstrukcja typu Sandwich
dla tylnej kanapy
Dla przemysłu motoryzacyjnego tworzenie
konstrukcji z lekkich materiałów jest tematem istotnym, umożliwiającym zmniejszenie
wagi, i dotyczącym wszystkich elementów
konstrukcyjnych. Nie tylko jednak karoseria,
ale także wewnętrzne wyposażenie pojazdów
coraz częściej kontrolowane jest pod kątem
możliwych ulepszeń. Jak na przykład oparcie
tylnej kanapy BMW serii 5. W trakcie zmian
konieczne jednak było zarówno zachowanie
pierwotnej funkcjonalności jak i wymogów
koncernu w odniesieniu do testów zderzeniowych, jakości i samego procesu projektowego.
Dlatego też opracowano nową koncepcję
– oparcie tylnej kanapy z tworzywa sztucznego o typie konstrukcji Sandwich. Oparcie to
składa się z kilku warstw: z przodu, bezpośrednio za tapicerką znajduje się ożebrowany
element konstrukcyjny z tworzywa sztucznego
wykonany techniką formowania wtryskowego
ze zintegrowanymi uchwytami na zagłówki,
mocowanie dla materiału pokrywającego
oraz środkowy podłokietnik. Z elementem
tym zintegrowane są ponadto cztery wpuszczane, stalowe części służące do mocowania
do karoserii. Warstwa środkowa składa się ze
spienionego polipropylenu EPP, który absorbuje energię, natomiast wykładzina widoczna od
strony bagażnika tworzy wykończenie oparcia.

The Future of Making Things / Aktualne historie klientów

Symulacja przy pomocy Autodesk Simulation Moldflow pomaga
w określeniu optymalnego kompromisu pomiędzy zużyciem materiałów,
czasem cyklu a stabilnością formy
Symulacyjna kontrola elementów
wykonanych metodą formowania
wtryskowego
Zazwyczaj na potrzeby elementów wykonanych metodą formowania wtryskowego buduje się narzędzie służące do pierwszych testów,
z pomocą którego ustala się, co jeszcze można
poprawić, czy wszystkie dysze znajdują się we
właściwych pozycjach, czy pojawiły się pęcherzyki powietrzne, jak rozciąga się element po
ochłodzeniu. W tym przypadku zastosowano
zamiast tego Autodesk Simulation Moldflow.
Oprogramowanie umożliwia zastosowanie
modeli CAD przyjętych w systemach konstrukcyjnych oraz symulację i analizę materiału
roboczego w trakcie obróbki, w różnych
formach oraz przy różnych warunkach ramowych. Dzięki temu z góry można ustalić, jak
będzie zachowywał się materiał z tworzywa
sztucznego i gdzie znajduje się idealny punkt
wtrysku. „Doświadczenia naszych klientów dowodzą, że można wystartować z innego poziomu jakości, jeżeli w pierwszej kolejności podda
się symulacji duże części wykonywane metodą
wtryskową“, wyjaśnia Erwin Burth z zespołu
Simulations-Team Autodesk GmbH. „Poprzez
symulację procesu produkcji od samego
początku można produkować jakościowo
dobre części.“ Ponadto symulacja wykonana
z pomocą Autodesk Simulation Moldflow

pomaga wybrać optymalny kompromis
pomiędzy zużyciem materiałów, czasem cyklu
a stabilnością danej formy. „Dzięki symulacji
oparcia tylnej kanapy przy zastosowaniu Moldflow BMW mogło zrezygnować z konieczności
budowy narzędzi przedseryjnych i seryjnych,
ponieważ narzędzia te były budowane tylko
w celu zmiejszenia zużycia materiału na części
testowe. Ponadto można było wykorzystać
już posiadaną wtryskarkę bez konieczności
inwestowania w nową “, wyjaśnia Erwin Burth
z Autodesk. Za zastosowaniem Moldflow
przemawiają także dokładność oprogramowania, wiarygodność wyników oraz krótki czas
analizy.

Dzięki symulacji oparcia tylnej
kanapy z pomocą symulacji
formowania Moldflow, BMW
mogło zrezygnować z narzędzi
prototypowych; zrealizowano
jedynie pojazdy przedseryjne
i seryjne. Tym samym BMW
zmniejszyło nakład czasu
i materiałów.
Ponadto BMW mogło wykorzystać do produkcji posiadaną już
wtryskarkę bez konieczności
inwestowania w kolejną.

Oparcie light przekonuje

– Erwin Burth
Autodesk GmbH
Simulation Team

Prace nad nowym oparciem typu Sandwich
rozpoczęły się w roku 2005, a od roku 2010
stosuje się je seryjnie we wszystkich samochodach BMW serii 5.W porównaniu do standardowego oparcia w poprzednich modelach
udało się zmniejszyć wagę o 1,25 kg, czyli
15%. Od początku produkcji seryjnej oparcie
typu Sandwich sprawdza się rewelacyjnie.

Wygięcie elementu w kierunku dysz po ochłodzeniu
i wyjęciu z wtryskarki: odkształcenia po bokach
w górę i pośrodku w dół.
© BMW

Czas trwania napełniania podczas formowania wtryskowego: od dyszy (niebieski) do końca przepływu (czerwony).
© BMW Group
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Historia klienta
ELPO GmbH
FIRMA

ELPO GmbH
elpo.de
SIEDZIBA

Backnang, Niemcy
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Factory Design Suite
Autodesk® Product Design Suite
Autodesk® Vault
Autodesk® Simulation CFD

Coś więcej niż tylko gorące
powietrze
Elpo GmbH korzysta z oprogramowania
Autodesk przy opracowywaniu i produkcji
instalacji służących do technicznych procesów
termicznych

Dzięki symulacji dynamiki przepływu CFD możemy pokazać
klientowi sposób funkcjonowania planowanej instalacji i w ten
sposób udowodnić, że nasz
sposób faktycznie się sprawdzi.
– Uwe Junk
Prezes Elpo GmbH

Ilustracja przedstawiająca instalację wraz z otoczeniem wykonana z pomocą Autodesk Factory Design Suite. © Elpo GmbH

Reakcja kleju na ciepło, wysychanie płyt
gipsowych i materiałów izolacyjnych w czasie
produkcji, decyzja o poddawaniu filtrów
obróbce cieplnej, a form wtryskowych osuszaniu i schładzaniu - opracowanie koncepcji
dla odpowiedniej instalacji wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Ponieważ każdy
kolejny przypadek różni się od poprzedniego,
za każdym razem używa się innych materiałów i obowiązują inne wymagania w zakresie
temperatury i jej zmian. Elpo GmbH wyspecjalizowała się w zakresie produkcji technicznych
instalacji termicznych służących do obróbki
cieplnej i osuszania w temperaturze do 750°C.
Ta firma konstruująca instalacje, z siedzibą
w położonym w Badenii-Wirtembergii
Backnang, na północny wschód od Stuttgartu,
opracowuje i buduje indywidualne rozwiązania dla swoich klientów, do których należą na
przykład odlewnie, a także przedsiębiorstwa
z branży motoryzacyjnej, produkującej izolacje,
materiały budowlane czy filtry. W ofercie znajdują się nie tylko osuszacze, piece i instalacje
chłodzące, ale także wszelkiego rodzaju rozwiązania techniczne i narzędzia umożliwiające
operacje logistyczne, przemieszczanie i rozmieszczanie. 36 pracowników przedsiębiorstwa wykorzystuje swoją wiedzę z wielu branż
w celu opracowania konkretnych rozwiązań
w niemalże każdej dziedzinie. To oznacza, że
żadna instalacja nie jest podobna do innej,
każdy nowy projekt dla danego klienta musi
zostać opracowany i zrealizowany całkowicie
od podstaw. Konstruktorzy mają przy tym do
czynienia z modelami, które w kontekście rozwiązań logistycznych są bardzo kompleksowe.
Ponadto muszą one zostać dopasowane do
istniejących struktur danego klienta,
na przykład do istniejących już instalacji.
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W 100% zaprojektowane i odwzorowane w 3D
Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, Elpo
już od założenia firmy w roku 1995 korzysta
z rozwiązań Autodesk. Pierwszym produktem
był program AutoCAD do tworzenia projektów
2D. Od tej pory firma nieustannie rozbudowuje
stosowane oprogramowanie. Projektowanie
instalacji odbywa się od roku 2009 całościowo
w 3D z pomocą oprogramowania Autodesk®
Inventor, które aktualnie wykorzystywane
jest w ramach pakietu Autodesk® Product
Design Suite. Ten pakiet oprogramowania
zawiera rozbudowane narzędzia, specjalnie
opracowane na potrzeby konstrukcji, symulacji
i wizualizacji za pomocą trójwymiarowych
modeli. „Od 2009 roku każda z naszych
instalacji dostępna jest w 100% w formacie 3D
– łącznie z najmniejszą śrubką“,mówi prezes
Elpo GmbH. „Często są to tysiące części,
z których składa się dana instalacja.“ Model
stanowi swojego rodzaju cyfrowy prototyp.
Z jego pomocą konstruktorzy mogą sprawdzić
i zoptymalizować właściwości instalacji jeszcze
przed jej wyprodukowaniem. Na przykład
można sprawdzić, czy poszczególne części lub
podzespoły pasują do siebie, czy nie dojdzie
do kolizji. Od roku 2012 w Elpo stosuje się
dodatkowo Autodesk® Factory Design Suite,
pakiet oprogramowania, z którym można
projektować instalacje, hale produkcyjne,
a nawet całe zakłady produkcyjne. Z jego
pomocą można dokładnie odwzorować
i udokumentować także otoczenie instalacji,
na przykład belki stropowe, przyłącza
i odprowadzenia. Przy prezentowaniu koncepcji można bardziej realistycznie przedstawić
proporcje. Klienci lub osoby zaangażowane
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Dzięki rozwiązaniom Autodesk zwiększono wydajność i jakość
konstrukcji w ELPO

w projekt, które nie posiadają przygotowania
technicznego będą mogli lepiej zrozumieć,
w jaki sposób funkcjonuje instalacja wraz z jej
otoczeniem. Na etapie konstrukcji oprogramowanie pozwala uniknąć błędów wynikających
ze złego planowania. Można na przykład
zidentyfikować ewentualne kolizje na peryferiach instalacji jeszcze przed rozpoczęciem
budowy – co akurat w przypadku elementów
pionowych jest wyjątkowo korzystne.
Aby sprawnie zarządzać niezliczoną ilością
danych konstrukcyjnych, które powstają
w trakcie procesu projektowania oraz móc
łatwiej tworzyć, od roku 2009 wykorzystywany jest także Autodesk Vault. Jest to rozwiązanie do zarządzania danymi projektowym,
które dodatkowo w pewnym zakresie umożliwia standaryzację zastosowanych elementów
konstrukcyjnych. Po ich przygotowaniu modele
można zarchiwizować w programie Vault,
a w razie potrzeby można z nich skorzystać
i dopasować odpowiednio do specyficznych
wymogów. „Wdrożenie systemu Vault być
może wywołało największy efekt w naszym
środowisku systemów CAD“, uważa Uwe
Junk. „Dzięki standaryzacji nasi konstruktorzy oszczędzają wiele pracy i tym samym
czasu, ponieważ częściej mogą korzystać
z istniejących elementów.

Kontrola i wizualizacja sposobu
działania dzięki symulacji
Chociaż narzędzia do wizualizacji znajdujące się w pakiecie Product Design Suite oraz
Factory Design Suite w znacznym stopniu
umożliwiają klientom profesjonalne wizualizacje ich instalacji, to jednak według Uwego
Junka istniała jeszcze potrzeba lepszego
pokazania klientom sposobu funkcjonowania konstrukcji: „Naturalnie, mimo naszego
doświadczenia, klienci początkowo bywają
sceptycznie nastawieni, ponieważ muszą
zainwestować sporo pieniędzy w tego typu

specjalne instalacje. Jeżeli okazałoby się,
że nie działa ona w końcu tak, jak planowano,
byłaby to dla nich w pewnym stopniu katastrofa.” Dlatego we wrześniu 2013 rozpoczęto
wdrażanie Autodesk® Simulation CFD. Dzięki
temu narzędziu można przeprowadzać analizy
przepływu i analizy cieplne dla szerokiego
spektrum zastosowania. Elpo prowadzi przy
użyciu symulacji dynamiki przepływu CFD
symulację przepływu ciepła w technicznych
instalacjach termicznych. „Z reguły klienci
opisują nam zakres zastosowania, a my opracowujemy pasujący do niego proces“, opowiada Uwe Junk. „Dzięki programowi Simulation
CFD możemy pokazać klientom sposób
działania planowanej instalacji i w ten sposób
udowodnić im, że nasze podejście faktycznie
się sprawdzi.“ Rozwiązanie to naturalnie jest
też pomocą dla projektantów przy opracowywaniu koncepcji. Już na początku mogą
zweryfikować swoje pomysły i dokonać ich
optymalizacji, aby uniknąć błędów w funkcjonowaniu, które normalnie zostałyby wykryte
dopiero po zakończeniu budowy. Poprawki
są droższe i traci się na nie kosztowny czas
przeznaczony na rozwój.
W Elpo jest to dopiero początek wdrażania
programu Simulation CFD. W pierwszej kolejności należy lepiej zintegrować te rozwiązania
z procesami. W bliskiej przyszłości Uwe Junk
jest w stanie wyobrazić sobie stosowanie tego
rozwiązania nie tylko w czasie opracowywania
koncepcji i samej konstrukcji, ale też w celu
rozwiązywania problemów:„Kiedy jakiś proces
nie działa, ustalenie błędu jest często trudne.
Stosując Simulation CFD możemy symulować
i wizualizować takie problemy, aby w ten
sposób odszukać i usunąć błąd.“

Obecnie przy tych samych
nakładach uzyskujemy wyraźnie
wyższą jakość planowania.
Tam, gdzie wcześniej skupialiśmy się jedynie na konstrukcji
samej instalacji, teraz możemy
w nieco krótszym czasie wykonać symulacje wraz z całym
otoczeniem danej instalacji.
– Uwe Junk
Prezes Elpo GmbH

Instalacja hartująca i susząca elementy karoserii ważne
dla bezpieczeństwa. © Elpo GmbH

Wyższa jakość konstrukcji
W jaki sposób udało się w Elpo zwiększyć wydajność i jakość konstrukcji dzięki
rozwiązaniom Autodesk, pokazuje porównanie dwóch projektów. W 2008 roku
jeden z klientów zlecił konstrukcję instalacji
do termicznej obróbki składanego papieru
filtracyjnego. W 2013 – pięć lat później – zlecił
nam konstrukcję bardzo podobnej instalacji.
Nakład pracy wydaje się na pierwszy rzut oka
identyczny: podczas gdy konstrukcja pierwszej instalacji zajęła około 750 godzin, to
konstrukcja drugiej instalacji pochłonęła 700
godzin. Przy konstrukcji instalacji pojawiły się
natomiast znaczne różnice jakościowe. „Przy
mniej więcej tych samych nakładach osiągamy
znacznie wyższą jakość planowania. Kiedy
w roku 2008 konstruowaliśmy tylko i wyłącznie samą instalację, to w przypadku nowszej

Instalacja obróbki cieplnej dla bloków silników
samochodów osobowych. © Elpo GmbH

instalacji, w nieco krótszym czasie wykonaliśmy dodatkowo symulację wraz z całym otoczeniem instalacji.“ A to także według prezesa
ma wpływ na zadowolenie klienta: „Klienci
oczywiście też widzą postępy i są bardzo zadowoleni z tego, jak rozwija się nasza praca.“

Instalacja osuszająca dla form wtryskowych do bloków
silników samochodów osobowych.
© Elpo GmbH
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Historia klienta
Feige Filling GmbH
FIRMA

Feige Filling GmbH

Pełen innowacji

feige.com
SIEDZIBA

Bad Oldesloe, Niemcy
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Factory Design Suite

Budowa instalacji w 3D – innowacyjna
i wydajna na każdym etapie planowania

Dzięki Autodesk® Factory
Design Suite mogliśmy
wzmocnić naszą konkurencyjną
pozycję.
– Jörg Duus
Kierownik Działu Konstrukcyjnego
Feige Filling

Prawo do publikacji zdjęć zastrzeżone przez Feige Filling GmbH

Feige Filling jest wiodącą i innowacyjną firmą
w zakresie technologii napełniania – począwszy od produkcji półautomatycznych stacji
napełniających, a kończąc na planowaniu
i konstruowaniu w pełni automatycznych
instalacji napełniających przeznaczonych dla
produktów płynnych i o konsystencji pasty.
Co stanowi tajemnicę ich sukcesu? Firma
wykorzystuje pakiet Autodesk® Factory Design
Suite, aby zaoszczędzić czas i pieniądze, i aby
w charakterystyczny dla siebie sposób sprostać
wymogom swoich klientów.
Założona w 1972 roku firma Feige Filling
dostarczyła już na całym świecie ponad 3.500
instalacji. Specjaliści z Feige Filling cieszą się
renomą i znani są z tego, że opracowują wysokiej jakości instalacje, z których każda dokładnie odpowiada życzeniom klienta. „Połączenie
tradycji i innowacji sprawiło, że staliśmy się
liderem w branży. Chcemy, aby Feige Filling
była atrakcyjnym partnerem dla klientów
dużych i małych, a także, aby była w stanie
sprostać najwyższym wymogom. Wszystkie
instalacje, jakie projektujemy, stanowią specjalne rozwiązania dla konkretnych przypadków zastosowania“, wyjaśnia filozofię firmy
Jörg Duus, Kierownik Działu Konstrukcyjnego
w Feige Filling. Aby zaoszczędzić zarówno
koszty jak i czas niezbędny do opracowania
projektu, to średniej wielkości przedsiębiorstwo już od dawna projektuje instalacje
metodą cyfrową, korzystając z rozwiązań oferowanych przez Autodesk, np. wykorzystując
AutoCAD® Mechanical, Autodesk® Inventor®
czy Autodesk® Vault.
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Decyzja o wprowadzeniu pakietu
Aby być zawsze na bieżąco w zakresie
aktualnych rozwiązań technicznych, Feige
Filling korzysta z prototypowania cyfrowego
Autodesk. Rozwiązanie to umożliwia opracowanie wysoce produktywnych systemów
(i często bardzo złożonych). Feige Filling od
2011 roku stawia w tym zakresie na pakiet
Autodesk Factory Design Suite Ultimate.
Jörg Duus postrzega to jako inwestycję
w przyszłość: „Chcemy w pełni czerpać z możliwości oferowanych przez pakiet, aby móc
dalej rozbudowywać naszą wiodącą pozycję
na rynku. Tylko kilku nielicznych projektantów
instalacji w naszym segmencie oferuje podobnie obszerne możliwości planowania w 3D.“
Przy niewielkim wysiłku z modeli konstrukcyjnych można wygenerować rysunki projektowe,
szkice hal czy wirtualne spacery – praca, która
bez oprogramowania w pakiecie wymagałaby
znacznie więcej czasu. Umożliwia to realizację tak zwanych projektów turn key, a więc
kompletnych instalacji wykonanych pod klucz,
dla których Feige Filling planuje także komponenty przed i po procesie napełniania.Może to
być na przykład dostawa pustych zbiorników,
oznaczanie etykietami czy paletowanie, lub
też odtransportowanie napełnionych zbiorników. Klienci otrzymują instalacje od jednego
dostawcy i korzystają z wysokich kompetencji technologicznych i doświadczenia Feige
Filling. Autodesk Factory Design Suite wspiera
budowniczych instalacji w tym procesie
na każdym kroku, począwszy od ogólnego
zarysu poprzez przygotowanie oferty, aż do
zaplanowania szczegółowego harmonogramu
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Autodesk Factory Design Suite pomaga w planowaniu layoutu od fazy
składania ofert do uruchomienia instalacji
dla poszczególnych etapów montażowych.
„Nie znamy żadnych innych rozwiązań, które
oferowałyby takie szerokie możliwości jak
Autodesk Factory Design Suite na potrzeby
budowy instalacji“, wyjaśnia Jörg Duus.
Wybór innych rozwiązań Autodesk był dla
niego oczywisty: „Od niemalże 20 lat stawiamy na produkty Autodesk. Rozszerzenia funkcji
i nowe komponenty pochodzące z tej samej
rodziny oprogramowania są dla nas korzystne,
ponieważ ich implementacja w porównaniu
z połowicznymi rozwiązaniami innych firm
kosztuje niewiele.“ Za wyborem Autodesk
Factory Design Suite przemawiała także
kompatybilność rozwiązań oraz lepsze
procesy projektowe.

konstruktorzy dysponują obrazem odpowiadającym rzeczywistości, wraz ze wszystkimi
istniejącymi strukturami, co w sumie stanowi
podstawę planowania. Po określeniu istniejących struktur planiści mogą wykonać pierwsze ogólne layouty i zweryfikować miejsca
ewentualnych kolizji. „Aktualnie pracujemy
nad projektem, gdzie już przed rozpoczęciem planowania musimy zbadać istniejącą
zabudowę. Weryfikując miejsca ewentualnych
kolizji możemy ustalić, czy wyobrażenia klienta
będzie można zrealizować, a także możemy
opracować różne opcje – np. przetestować
czy strefa składowania palet musi znaleźć się
wewnątrz czy na zewnątrz hali“, wyjaśnia
Duus.

Prosta zmiana z 2D na 3D

Ułatwione tworzenie koncepcji
dzięki bibliotece parametrycznych
komponentów instalacji

Z pomocą Autodesk Factory Design Suite
można planować kompletne instalacje,
hale produkcyjne, a nawet całe zakłady
przemysłowe. Centralny punkt stanowią
modele konstrukcyjne 3D, z którymi Feige
Filling pracuje już od lat. Dzięki Autodesk
Factory Design Suite można je dodatkowo
wzbogacić o dalsze informacje, na przykład
o dodatkowe dane czy parametry, i ponownie
je wykorzystywać. Mogą to być przykładowo
rzuty hal, modele architektoniczne 2D i 3D
wykonane przy użyciu Autodesk AutoCAD
lub wykrywanie kolizji z pomocą Autodesk®
Navisworks®. Autodesk Factory Design Suite
umożliwia swobodną zmianę pomiędzy konstrukcjami 2D a 3D.

Tworzenie i optymalizacja cyfrowych
modeli fabryk
Już na etapie pomiaru hali, w której ma znaleźć się instalacja, Autodesk Factory Design
Suite niezmiernie ułatwia pracę. Skaner laserowy 3D dokonuje pomiaru cyfrowo i generuje
chmurę punktów, z której pomocą określane
są wszystkie niezbędne wymiary. Dzięki tej
metodzie unika się także błędów, które mogą
się pojawić w trakcie bardzo czasochłonnego
pomiaru dokonywanego odręcznie, jak i błędnych czy nieuwzględnionych pomiarów.
Jest to także bardzo przydatne przy prowadzeniu przebudowy. Istniejące plany
często nie zgadzają się z tym, co faktycznie
wybudowano. Dzięki skanowaniu hali w 3D

Prawo do publikacji zdjęć zastrzeżone
przez Feige Filling GmbH

Poszczególne modele i komponenty zostały
zapisane parametrycznie w bibliotece online
w chmurze i są dostępne jako wzory do
planowania instalacji. Można dokonywać
ich zmian w layoucie zgodnie z ustalonymi
zasadami, na przykład można dopasować
długość przenośnika taśmowego. Gwarantuje
to niezwykłe bezpieczeństwo planowania,
ponieważ wszystko, czego można dokonać
przy użyciu wzorów z biblioteki, jest także
możliwe do realizacji w rzeczywistości – rezygnuje się w ten sposób z drogich konstrukcji
specjalnych. Te poszczególne moduły, które
można cały czas stosować, sprawiają, że przygotowanie koncepcji instalacji staje się bardziej
wydajne.

Wsparcie zarządzania projektami
i sprzedaży
Autodesk Factory Design Suite stanowi niezwykły postęp przede wszystkim w zakresie
zarządzania projektami i sprzedaży. Sprzedaż
zyskuje na przykład dzięki znacznie większym
możliwościom wizualizacji i prezentacji planowanej instalacji. Pracownik działu handlowego
zamiast wielu planów w formie papierowej
prezentuje detale planowanej instalacji przy
pomocy laptopa czy tabletu posiadając jednocześnie możliwość nanoszenia zmian w trakcie
prezentacji.
Technologia chmurowa – gdzie dane zapisane
są online w wirtualnej „chmurze” – oferuje
pracownikom stały dostęp z każdego miejsca
do najbardziej aktualnych dokumentów, jak
plany czy szkice instalacji. Tym samym wyklucza się ryzyko, że któryś z pracowników będzie
pracował z nieaktualnymi planami. Znajdująca
się także w chmurze biblioteka modułów gwarantuje, że planując na miejscu można polegać
na tym, iż poszczególne elementy będą
mogły zostać zrealizowane zgodnie z planami.
Aspekt, który gwarantuje pracownikom działu
sprzedaży poczucie bezpieczeństwa. Także

Factory Design Suite wykorzystujemy w naszym procesie
projektowym od fazy składania
ofert do uruchomienia
urządzenia.
– Jörg Duus
Kierownik Działu Konstrukcyjnego
Feige Filling

dokonując optymalizacji planów instalacji
pracownicy działu sprzedaży mogą bezpiecznie doradzać swoim klientom. Zamiast opierać
się wyłącznie na doświadczeniu, dzięki analizie
przepływu materiałów są w stanie przedłożyć
konkretne propozycje optymalizacji procesów
i objaśnić je przy pomocy liczb. Na przykład
niekorzystnie długie odcinki transportu
pustych czy napełnionych pojemników można
skrócić proponując inny, chociaż może kosztowniejszy plan instalacji. Pracownik działu
sprzedaży może w tym momencie przedstawić
taką propozycję za pomocą symulacji i liczb.
To przyczynia się do tego, że pracownicy
działu sprzedaży coraz pewniej rozmawiają z klientami i prezentują im pełny zakres
kompetencji Feige Filling. Także planowanie
projektu jest prostsze dzięki Autodesk Factory
Design Suite. Jörg Duus docenia szczególnie
narzędzie Autodesk Navisworks, które
między innymi umożliwia wykrywanie kolizji
i dokładne planowanie: „Dzięki temu możemy
o wiele lepiej wspierać naszych klientów
w planowaniu i przedstawić im dokładniejsze
informacje dotyczące konkretnego harmonogramu. Ułatwia to także uzgodnienia w trakcie
montażu, na przykład, kiedy trzeba pozostawić swobodny dostęp do ściany dla jakiegoś
większego komponentu instalacji.

Lider technologiczny jako stały cel
Factory Design Suite stanowi od roku 2012,
po bardzo pomyślnej fazie testów, stały
element planowania i budowy instalacji przez
Feige Filling. Od roku 2013 oprogramowanie
to jest używane nawet w koncernie macierzystym Haver & Boecker na całym świecie.
Różnorodność możliwości planowania
i prezentacji w 3D jest w tym segmencie
przedsiębiorstwa jedyną w swoim rodzaju.
Feige Filling dzięki prototypowaniu cyfrowemu Autodesk ponownie udowadnia swoją
wiodącą rolę w tym zakresie technologii.
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Historia klienta
forteq Group
FIRMA

forteq Group
forteq-group.com
SIEDZIBA

Nidau, Szwajcaria
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Simulation Moldflow®

Po najmniejszy detal
– precyzyjne wytwarzanie
części z tworzywa
Od ponad dziesięciu lat forteq Nidau AG
z sukcesem pracuje z Autodesk Simulation
Moldflow

Autodesk Simulation Moldflow
wykorzystujemy od około dziesięciu lat. Wówczas był to jedyny przydatny produkt na rynku,
który do dzisiaj się sprawdza
– w zasadzie jest to standard
dla symulacji.
– Beat Schiegg
Kierownik ds. Rozwoju
forteq Nidau AG

Widok budynku forteq Nidau AG. © Forteq Nidau AG

Firma Nidau AG jest częścią forteq Group
z siedzibą w szwajcarskim Nidau.
Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność
produkując koła zębate – najpierw z metalu,
później z tworzyw sztucznych – które
w pierwszej kolejności przeznaczone były dla
przemysłu motoryzacyjnego. forteq Group ma
swoje przedstawicielstwa w ośmiu miastach
w Szwajcarii, we Włoszech, w Czechach,
Wielkiej Brytanii, a także w Holandii, USA
i w Chinach. W Nidau, poza główną siedzibą koncernu, znajduje się także dział Health
Care. Pracuje tam 100 osób, które od wielu
lat specjalizuje się w realizacji rozwiązań
dopasowanych do indywidualnych potrzeb
klienta w zakresie urządzeń medycznych oraz
dozowania medykamentów. W roku 1997
nadeszło zapytanie od koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline dotyczące opracowania
modułu liczącego do inhalatora dla chorych na
astmę, który liczyłby i pokazywałby, ile aplikacji leku jeszcze pozostało do wykorzystania.
Element ten składa się trzech sprężyn i dziewięciu małych części z tworzywa sztucznego,
gdzie najmniejsza z nich waży zaledwie 0,027
grama. forteq Nidau AG produkuje ten licznik
i między innymi dostarcza go do Ameryki
i całej Europy – w najlepszych latach liczba
sięgnęła kilkudziesięciu milionów. Od tego
czasu specjalnością firmy jest wytwarzanie
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małych precyzyjnych części z tworzyw sztucznych posiadających wysoki wskaźnik kawitacyjny bez utraty materiału. Od roku 2000 firma
posiada ponadto własny dział rozwoju. Poza
samą produkcją opracowuje się tam także
produkty dostosowane do potrzeb klientów.
W Nidau przeprowadza się także symulacje
formowania wtryskowego dla spółek siostrzanych, które działają między innymi w obszarach motoryzacyjnym, produkcji narzędzi
i przetwarzania duroplastów.

Określanie właściwości narzędzi
z góry
Stosowanie Autodesk® Simulation Moldflow®
w przypadku opracowywania nowych produktów jest dla firmy forteq w zasadzie czymś
oczywistym, ponieważ np. najlepszy punkt
wtrysku, wybór materiału i grubość ścianek
mogą zostać określone już dzięki symulacji.
Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie modeli CAD stosowanych w systemach
konstrukcji, generowanie siatki elementów
skończonych oraz symulowanie i analizowanie przepływu tworzywa w różnych formach
i w różnych warunkach. Ewentualne problemy
rozpoznawane są już na wstępie – jeszcze
zanim dane narzędzie wykonane zostanie
poprzez formowanie wtryskowe. W ten
sposób firma oszczędza czas i pieniądze.
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Autodesk Simulation Moldflow pomaga zbilansować zużycie
materiału ze stabilnością

Ponadto symulacja pomaga w znalezieniu
optymalnego kompromisu pomiędzy zużyciem
materiałów, czasem cyklu a stabilnością formy.
Wcześniej konstruktorzy musieli polegać na
swoim doświadczeniu i na wszelki wypadek
decydować często o wyborze grubszych
ścianek. W związku z dłuższym czasem chłodzenia zwiększa się też czas cyklu, co ostatecznie zmniejsza wydajność. Do tego potrzeba
też więcej tworzywa sztucznego. Autodesk
Simulation Moldflow pomaga zapanować nad
zachowaniem proporcji pomiędzy zużyciem
materiału a stabilnością. „Autodesk Simulation
Moldflow wykorzystujemy od około dziesięciu lat. Wówczas był to jedyny przydatny
produkt na rynku, który sprawdza się do dnia
dzisiejszego - w zasadzie jest to standard dla
symulacji “, wyjaśnia Beat Schiegg, Kierownik
ds. Rozwoju w forteq Nidau AG. „Być może jej
stosowania wymagają także klienci.“

Właściwe umiejscowienie punktu
wtrysku
Jednym z aktualnych projektów forteq Nidau
AG jest opracowanie i wyprodukowanie
elektrycznego skalpela. Ma on wielkość długopisu i długi rdzeń, który może być podparty
tylko z jednej strony. Autodesk Simulation
Moldflow, jak w przypadku innych produktów,
znajduje tutaj zastosowanie na etapie rozwoju
– i to już dosyć wcześnie. Przy projektowaniu
pierwszej części przeprowadzono symulację
procesu formowania wtryskowego, aby otrzymać wstępne wyniki dotyczące możliwości
wykonania, nadlewu i odkształceń. W wyniku
dokładnych analiz oprogramowanie dostarcza
ważnych informacji dotyczących zachowania
się materiału pod względem kawitacji: Czy
tworzywo równomiernie wypełnia całą formę?
Czy ochładza się jednolicie? Czy powstają
pęcherzyki powietrzne lub zapadające się
miejsca? „Autodesk Simulation Moldflow jest
przede wszystkim pomocny, kiedy mamy do
czynienia z jakąś skomplikowaną częścią.
Kiedy na przykład na rdzeń oddziałuje różne

Ułożenie włókien koła zębatego – widok z przodu.
© Forteq Nidau AG

ciśnienie lub narzędzie ma luźny rdzeń.“,
wyjaśnia Beat Schiegg. „W przypadku prostych
części nie potrzebujemy symulacji, ale przy
skomplikowanych, jest to całkiem przydatne,
kiedy wie się więcej na temat danej części.“
W przypadku skalpela elektrycznego forteq
obliczył przesunięcie rdzenia z pomocą
Autodesk Simulation Moldflow i stwierdził, że
zaplanowany punkt wtrysku mógłby doprowadzić do problemów. Korzystając z symulacji
w Autodesk Simulation Moldflow oznaczono
taki punkt wtrysku, aby ciśnienie tworzywa
działało na stronę, na której wsparty był rdzeń.
W innym przypadku materiał znajdujący się
pomiędzy rdzeniem a wsparciem wypłynąłby.
W ten sposób opracowane narzędzie wytwarzane metodą formowania wtryskowego
nadawało się do natychmiastowego użytku.
Bez przeprowadzonej na wstępnie symulacji
problem związany z niewłaściwym położeniem
punktu wtrysku nie zostałby w ogóle zauważony przed wyprodukowaniem pierwszych
egzemplarzy. Doprowadziłoby to do znacznych
opóźnień oraz wysokich kosztów, ponieważ
gotowe narzędzie trzeba by było opracować
od nowa – abstrahując od niepotrzebnego zużycia materiału na pierwszy nieudany
prototyp.

Autodesk Simulation Moldflow
jest szczególnie pomocny, kiedy
mamy do czynienia ze skomplikowanymi elementami. Gdy
na przykład na rdzeń oddziałuje
zróżnicowane ciśnienie lub
narzędzie ma luźny rdzeń.
– Beat Schiegg
Kierownik ds. Rozwoju
forteq Nidau AG

Pracownik z Lenovo ThinkStation, który pracuje
z Autodesk Simulation Moldflow. © Forteq Nidau AG

Wydajny komputer robi różnicę
Do roku 2012 sprzęt komputerowy posiadany
przez forteq Nidau AG nie był dostosowany do
najnowszych osiągnięć. Utrudniało to pracę
z Autodesk Simulation Moldflow, ponieważ
każde obliczenie i prezentacja zajmowały
wiele czasu, a komputer w trakcie symulacji
był zablokowany. Dzięki zastosowaniu Lenovo
ThinkStation S30 praca nabrała tempa i stała się
łatwiejsza. Teraz można wykonywać obliczenia
i analizy dla wielu opcji projektów z różnymi
parametrami, aby w możliwie najkrótszym
czasie wybrać najlepszą z alternatyw. Wyraźnie
lepsza karta graficzna stacji roboczej ułatwia
pracownikom forteq także analizę symulacji,
ponieważ obraz stał się o wiele wyraźniejszy.
„Po raz pierwszy mogliśmy faktycznie zobaczyć, co to znaczy, mieć wydajny komputer “,
podkreśla Beat Schiegg. „Dzisiaj dysponujemy
dwoma szybkimi komputerami, na których
zainstalowane jest wyłącznie oprogramowanie
Autodesk Simulation Moldflow. W ten sposób
przeprowadzamy o wiele więcej symulacji
i dokonujemy obliczeń dla większej liczby
wariantów.“
W przyszłości forteq Nidau AG planuje położyć
jeszcze większy nacisk na symulacje, przede
wszystkim w zakresie budowy narzędzi. Dzięki
temu jest znacznie więcej informacji o kwalifikacji narzędzi, jak parametry nastawienia czy
wielkości okien procesowych.

Wygięcie koła zębatego – widok z boku. © Forteq Nidau AG

Wygięcie koła zębatego – widok z przodu.
© Forteq Nidau AG
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Gotów na przyszłe wyzwania
w branży budowy maszyn?
Budowa maszyn i urządzeń czy instalacji należy do najważniejszych
sektorów w przemyśle. Branża ujawnia w tych trzech krajach liczne tzw.
ukryte talenty, które odgrywają rolę lidera w swojej dziedzinie. Jednak
warunki ramowe zmieniają się, więc mimo stabilnej sytuacji początkowej
przedsiębiorstwa napotykają nowe wyzwania.
Niemiecki Związek Budowniczych Maszyn i Urządzeń (Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer e.V. / VDMA) wspólnie
z McKinsey&Company zidentyfikował cztery najważniejsze trendy
w przemyśle, które w przyszłości będą decydujące dla branży.
Nowi uczestnicy rynku, przede wszystkim z Dalekiego Wschodu i zza
Oceanu, ale także z innych krajów europejskich, jak Włochy, Polska
czy Czechy ożywiają globalną konkurencję.
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Przewaga innowacyjna i technologiczna jest dużą szansą dla
krajowych przedsiębiorstw. Ich zaletą jest oferowanie wyspecjalizowanych i dopasowanych do wymagań klienta wyrobów
w przeciwieństwie do firm oferujących towar masowy.
Także ich rynek zbytu staje się międzynarodowy:
głównie w Chinach, Rosji i Indiach ceni się wysoką jakość
maszyn i urządzeń z europejskich krajów niemieckiego obszaru
językowego. Tak samo wzrasta rola obsługi posprzedażowej
i serwisu w porównaniu wyłącznie z dostawą części zamiennych. Przykładem są oferty przewidywanych konserwacji oraz
usługi aktualizacji.

Duże szanse oferuje ponadto nowa rewolucja
przemysłowa, znana także pod nazwą Przemysłu 4.0.
Inteligentne fabryki oraz nowe metody wytwarzania,
jak druk 3D, umożliwiają elastyczną produkcję, także
w dużych ilościach.
Kto otworzy się na te nowe trendy, będzie o krok przed konkurencją, ponieważ popyt na produkty dopasowane do indywidualnych wymagań będzie rósł.
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Zacieśnianie współpracy na całym świecie
Konstruktorzy maszyn i urządzeń muszą reagować na
te wszystkie wymagania, aby być gotowymi na to, co ich
czeka w przyszłości. Współpraca z zespołami i klientami
na całym świecie będzie w najbliższych latach zyskiwać
na znaczeniu. Inteligentne systemy wymiany danych,
współpracy i konstrukcji wykraczających poza daną
lokalizację staną się nieuniknione. Nawet jeżeli praca
w chmurze w niektórych firmach wciąż jest postrzegana
sceptycznie, to oferuje w zakresie współpracy – przede
wszystkim na poziomie międzynarodowym – duże szanse.
Przykładem jest oparte na chmurze rozwiązanie Autodesk®
Vault Professional, które umożliwia współpracę pomiędzy
różnymi lokalizacjami, a także bazujące na chmurze
Autodesk® A360. Najważniejsze są płynne procesy projektowe, jednocześnie z informacji i danych mogą centralnie
korzystać wszyscy uczestnicy projektu i tym samym efektywniej współpracować.

Feed aktywności na przykład umożliwia
w Autodesk Fusion 360 przegląd poszczególnych
projektów, ułatwia dzielenie się nowymi
pomysłami i zapewnia feedback.
Dzięki Autodesk® Mockup 360 wielu konstruktorów może
w czasie rzeczywistym dyskutować o swoich projektach
z dostawcami i klientami. Inteligentny system zarządzania danymi projektowym PDM, jak Autodesk Vault
Professional, staję się w obliczu coraz większego natłoku
danych, będącego skutkiem cyfrowych metod projektowych, czymś nieodzownym. Ułatwia on wymianę danych
i gwarantuje, że wiele różnych i częściowo przestarzałych wersji plików znajduje się w obiegu. Ponadto: samo
zapisanie to tylko połowa sukcesu. Dopiero połączenia,
odnośniki i w każdej chwili weryfikowalne zmiany wersji
przyczyniają się do wzrostu wartości danych konstrukcyjnych i do zwiększenia wydajności. MELAG Medizintechnik,
wytwórca produktów higieny przeznaczonych dla praktyk
lekarskich, wykorzystuje Autodesk Vault Collaboration,
aby efektywnie zarządzać danymi konstrukcyjnymi, łączyć
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i wymieniać je niezależnie od lokalizacji. W ten sposób
firma zbudowała przejrzysty proces obejmujący całe przedsiębiorstwo dotyczący zarządzania cyklem życia produktu.

Zachowanie elastyczności dzięki zasadzie
budowy modułowej
Wzrost popytu na rozwiązania dokładnie dopasowane do
wymagań klienta oznacza przede wszystkim więcej pracy
dla konstruktorów maszyn i urządzeń na etapie tworzenia
koncepcji i przygotowywania oferty. Ponieważ nie jest
rzadkością, kiedy jakaś konstrukcja wymaga ponownego
przygotowania od samych podstaw. Wstępnie przygotowane elementy urządzenia, które można stosować
wielokrotnie, sprawiają, że proces przygotowania oferty
jest szybszy i wydajniejszy. Część tego stanowi również
sprawne zarządzanie modułami w systemie zarządzania
danymi projektowym. Także specjalista w zakresie instalacji
napełniających, jakim jest Feige Filling stawia w kwestii
planowania swoich instalacji na budowę modułową z parametrycznymi elementami instalacji z pomocą Autodesk®
Factory Design Suite. Poszczególne modele i moduły
zapisane są w zasobach biblioteki online w chmurze i są
dostępne w postaci wzorów na potrzeby planowania
instalacji. Można dokonywać ich zmian w layoucie zgodnie
z ustalonymi zasadami, na przykład można dopasować
długość przenośnika taśmowego. Gwarantuje to niezwykłe
bezpieczeństwo planowania, ponieważ wszystko, czego
można dokonać przy użyciu wzorów z biblioteki, jest także
możliwe do realizacji w rzeczywistości – rezygnuje się
w ten sposób z drogich konstrukcji specjalnych.

THE FUTURE
OF MAKING
THINGS
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Także Elpo GmbH, producent termicznych instalacji do
obróbki cieplnej i osuszania wykorzystuje symulacje, aby
zweryfikować koncepcje budowy instalacji i przedstawić
ich wizualizacje klientom.

Nowe założenia konstrukcyjne z wykorzystaniem komputera

Z pomocą iLogic można ponadto zautomatyzować
procesy konstrukcyjne z uwzględnieniem obowiązujących zasad. Można je rozszerzyć korzystając z aplikacji
Autodesk® Inventor® ETO lub Autodesk Configurator 360
przeznaczonej do konfiguracji produktu i automatyzacji
dystrybucji.

Innowacje gwarancją przyszłości
Nieustające innowacje są kolejnymi czynnikami umożliwiającymi zdystansowanie się od rodzimej i międzynarodowej konkurencji. Aby utrzymać pozycję lidera technologicznego, nie należy ignorować potrzeb klientów.
Jednocześnie ważne jest skrócenie czasu wprowadzenia
innowacji na rynek (Time-to-Market). Digital Prototyping
– prototypowanie cyfrowe z Autodesk® Product
Design Suite pomaga w szybkiej ewaluacji pomysłów
konstrukcyjnych.

Model 3D redukuje liczbę fizycznych
prototypów, przede wszystkim poprzez liczne
narzędzia analityczne, jak wykrywanie kolizji
czy symulacja.
Przykładem dla tego ostatniego narzędzia jest mechaniczna symulacja i multifizyczne modelowanie w celu
analizy odkształceń czy wytrzymałości, obliczenie czasu
pozostawania w stanie płynnym, wypaczeń czy ciśnienia wtrysku w procesach formowania wtryskowego czy
obliczeniowa mechanika płynów (Computational Fluid
Dynamics, CFD). W połączeniu z niemalże nieograniczonymi możliwościami obliczeniowymi w chmurze można
przeprowadzić analizy i w ciągu minut, zamiast godzin
czy dni, z nich skorzystać.

Oprogramowanie do projektowania produktów i urządzeń
jest dzisiaj na bardzo zaawansowanym poziomie i umożliwia przygotowanie się do nowej rewolucji przemysłowej.
Projekt Dreamcatcher firmy Autodesk pokazuje, w jakim
kierunku może pójść rozwój. Wykorzystuje podejście projektowania generatywnego: łączenie konstrukcji, algorytmów komputerowych i mocy obliczeniowej chmury.
Na początku inżynierzy określają warunki ramowe, jak
wymagania funkcjonalne, kryteria działania, materiał
i wytyczne w zakresie kosztów. Bazując na algorytmach,
które wynikają z naturalnych reguł, oprogramowanie
proponuje wiele różnych rozwiązań, które w następnym
kroku należy ocenić. Wiele z wygenerowanych wariantów
może nie odpowiadać założeniom lub może nie nadawać
się do zrealizowania z innych przyczyn. Pewne czynniki,
jak estetyka czy funkcjonalność, to wciąż aspekty, których
oceny może dokonać jedynie wprawne oko konstruktora. Ale przecież wynik pracy takiego oprogramowania
jak Dreamcatcher nie musi przecież być traktowany jako
gotowy produkt końcowy, lecz jako wykwalifikowana
i potwierdzona podstawa do pracy. Dzięki chmurze nie
potrzebujemy już super komputerów. Projektowanie i technologie trójwymiarowe – addytywne metody produkcji
– jak druk 3D, umożliwiają także produkcję form, które
tradycyjnymi metodami, jak formowanie wtryskowe czy
skrawanie, byłyby niemożliwe lub trudno osiągalne.

Zadaniem projektowania generatywnego nie
jest zastąpienie inżynierów – jest ono dla nich
źródłem nowych impulsów i stwarza niezbędną
przestrzeń dla rozwoju i innowacji.
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Historia klienta
Haidlmair GmbH
FIRMA

Haidlmair GmbH
haidlmair.at
SIEDZIBA

Nußbach, Austria
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser
Autodesk® Simulation Moldflow® Insight

Standardowo przez rozpoczęciem produkcji analizujemy
konstrukcję każdego narzędzia
przy pomocy Autodesk Simulation Moldflow Adviser.
W ten sposób identyfikujemy
problemy w procesie formowania wtryskowego, które
możemy usunąć bezpośrednio
cyfrowo. Jest to dla nas ważne
zabezpieczenie, dzięki któremu
możemy uniknąć drogich poprawek i zmian wyprodukowanego
narzędzia. Z reguły oszczędzamy
sobie całego korowodu zmian
i jesteśmy szybsi o co najmniej
tydzień.
– Harald Kaller
Kierownik Zespołu Konstrukcyjnego
i konstruktor-projektant w Haidlmair

Symulacja formowania
wtryskowego: Mniej ton
narzędzi na tonę
Haidlmair z pomocą Autodesk Simulation
Moldflow opracował najlżejsze dotyczas
narzędzie do formowania wtryskowego dużych
kontenerów na surowce wtórne

Do centralnej strony wraz z formowaną częścią jest swobodny dostęp, co ułatwia przejęcie pojemnika przez operującego
robota.© Haidlmair GmbH

Adelholzener, Flensburger, Gösser, Veltins
– te nazwy są obietnicą czystego orzeźwienia.
Lecz czym byłyby napoje bez odpowiednich
skrzynek transportowych? Jeżeli chodzi o produkcję narzędzi do innowacyjnych skrzynek
na napoje, to austriackiemu przedsiębiorstwu
produkującemu narzędzia Haidlmair GmbH
jeszcze długo nikt nie dorówna. Ta austriacka
firma z siedzibą w Nußbach pod miastem
Steyr jest w tej dziedzinie liderem na światowym rynku. Założona została w roku 1979
przez Josefa Haidlmaira, który kierowanie
nią przekazał tymczasem swojemu synowi
Mario. Firma posiada osiem lokalizacji w pięciu
krajach i zajmuje się produkcją, począwszy od
prostych pojemników na puszki przez lekkie
skrzynki we wszystkich rozmiarach i formach,
aż po skrzynki na butelki wykonane z różnych
materiałów i w różnych kolorach. Kolejnym
ważnym punktem jest logistyka magazynowa
narzędziami do produkcji skrzynek składanych
i sztywnych oraz palet z tworzyw sztucznych
i skrzyń paletowych.Do firmowego portfolio
należą także narzędzia do części technicznych,
jak panele / zaślepki urządzeń AGD czy
przemysłu motoryzacyjnego. Względnie nową
gałęzią są narzędzia do produkcji pojemników
na surowce wtórne.
Eksperci firmy Haidlmair nie tylko produkują narzędzia na podstawie istniejących
projektów, ale także wspierają klientów
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w opracowywaniu i optymalizacji produktów pod kątem budowy narzędzi. Korzyść
stąd płynąca: „W pierwszych rozmowach
z klientami zawsze mamy na uwadze to, jakie
narzędzie jest potrzebne i pamiętamy o tym,
aby było ono wykonalne“, wyjaśnia Harald
Kaller, Kierownik Zespołu Konstrukcyjnego
i konstruktor-projektant w Haidlmair. „Design,
umiejscowienie punktów wtrysku oraz
niezbędne dodatki dodawane do granulatu
ułatwiające wyjęcie narzędzia z formy
można w ten sposób sprowadzić do jednego mianownika szybciej i bez konieczności
niezliczonych poprawek pomiędzy opracowaniem produktu a budową narzędzia.“ Przede
wszystkim wymaga to dużego doświadczenia. Od roku 2006 konstruktorzy narzędzi
korzystają z rozwiązania jakim jest Autodesk®
Simulation Moldflow® Adviser. Konstruktorzy
otrzymują informację o procesie wypełnienia,
miejscach połączeń na odlewie oraz pozycjach
wlewów. „Standardowo analizujemy konstrukcję każdego pojedynczego narzędzia przy
pomocy oprogramowania, zanim trafi ono
do produkcji“, wyjaśnia Harald Kaller. „W ten
sposób identyfikujemy problemy w trakcie
procesu formowania wtryskowego, które na
tej podstawie możemy usunąć już cyfrowo.
Jest to dla nas ważne zabezpieczenie, które
pozwala nam uniknąć drogich korekt i zmian
już wyprodukowanych narzędzi. Z reguły
oszczędzamy sobie całego korowodu zmian
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Haidlmair z pomocą Autodesk Simulation Moldflow zredukował
wagę narzędzia ze 100 do 77 ton

i jesteśmy szybsi o co najmniej tydzień.” Z tego
narzędzia do symulacji korzysta wszystkich
20 konstruktorów w Nußbach. Harald Kaller
zachwala w szczególności prostotę obsługi:
„Konstruktorzy świetnie radzą sobie z tym
oprogramowaniem, nawet jeżeli nie pracowali
z nim wcześniej.“
W przypadku form bardziej złożonych od
2012 roku korzystamy z Autodesk Simulation
Moldflow Insight, który oferuje jeszcze więcej
funkcji niż Autodesk® Simulation Moldflow®
Adviser. Rozwiązanie umożliwia, szczególnie
przy wyjątkowo skomplikowanych częściach,
więcej analiz, na przykład dotyczących
odkształceń w czasie ochładzania czy sterowania kaskadowego procesem wtrysku. Ale także
przy nowych projektach, jak w przypadku
budowy narzędzi dla pojemników na surowce
wtórne, Autodesk Simulation Moldflow Insight
jest pomocną aplikacją w Haidlmair. Martin
Pürstinger, konstruktor narzędzi w Dziale
Rozwoju Produktów wyjaśnia: „Stosując
Moldflow uzyskujemy już na wczesnym etapie
projektu wiele informacji, na przykład, jakie
ciśnienie wtryskowe i jaka siła zwierania są
konieczne przy produkcji części. Dzięki temu

Symulacja czasu i procesu napełniania z Autodesk
Simulation Moldflow Insight: Zmiany koloru następujące
po sobie wskazują na równomierny proces napełniania,
począwszy od ośmiu punktów wtrysku znajdujących się
na dnie pojemnika (żółte stożki). Zgodnie z wynikiem
symulacji łączny czas napełniania wynosi 12,61 sekund.
© Haidlmair GmbH

Dzięki analizie odkształceń przeprowadzonej z Autodesk
Simulation Moldflow Insight konstruktorzy Haidlmair
mogli przebadać różne warianty, aby wybrać najlepszą
możliwą opcję. Obraz pokazuje analizę z możliwie
najmniejszymi odkształceniami. © Haidlmair GmbH

możemy fachowo doradzić klientowi na
przykład, jaka maszyna będzie potrzebna
dla naszego narzędzia.“

Stosując Moldflow uzyskujemy
szybko, już na wczesnym etapie
projektu, wiele informacji.
Tym samym możemy konkretnie
doradzić klientowi, na przykład
jakiej maszyny będzie potrzebował do naszego narzędzia

Sprostać potężnym wyzwaniom
Wraz z narzędziem do pojemników na śmieci
o pojemności 1.100 litrów w Haidlmair
odważono się wkroczyć na obszar narzędzi
wielkogabarytowych. Projekt okazał się
w dosłownym tego słowa znaczeniu potężnym
wyzwaniem, któremu naprzeciw wyszli konstruktorzy Haidlmair i odnieśli sukces. Ważąca
niemalże 80 ton forma była jak dotychczas
największym narzędziem, jakie kiedykolwiek
opracowano i wyprodukowano w firmie.
Stosuje się ją w maszynie o sile zwierania
wynoszącej 5.500 ton. Zespół Haralda Kallera
nie zadowolił się tym i dalej pracował nad
wyraźnym zmniejszeniem wagi i wielkości
narzędzia.

Nowa zasada dla narzędzi:
kompaktowe i jednocześnie stabilne
Aby otrzymać możliwie lekkie i kompaktowe
narzędzie, w Haidlmair do nowej klasy rozmiarów przeniesiono koncepcję, która już wielokrotnie się sprawdzała w przypadku budowy
narzędzi do skrzynek na napoje. Na szczególną
uwagę zasługuje tutaj podział sił w ramach
systemu narzędzi, aby wytrzymać ciśnienie
wtrysku wynoszące ok. 1.000 bar. Uzależnione
jest ono między innymi od względnie cienkich
ścian i wielkości narzędzia, które ma zbyt długie
odcinki, którymi płynie masa tworzywa.
Zamiast zamkniętej ramy konstruktorzy
Haidlmair wybrali w celu przygotowania formy
zewnętrznej strony kontenera 4-szczękowy
system, którego linie oddzielające prowadzą
ponad narożnikami kontenera. Część siły wynikającej z ciśnienia wewnętrznego przyjmowanego przez szczęki zostaje odprowadzona do
przylegającej konstrukcji formy. W przypadku
natomiast dotychczasowych zwykłych narzędzi
kontenerowych z jednoczęściową stroną
z dyszami przenoszone siły ciśnienia muszą
zostać zaabsorbowane wyłącznie przez płytę
kawitacyjną, przez co musi być ona wyraźnie
cięższa i większa. Tego typu konstrukcje tworzone w Haidlmair zamiast przeciętnie 100 ton
narzędzia ważą tylko 77 ton. Mniejsza waga
ułatwia transport narzędzia, a także jego podłączenie lub odłączenie od maszyny. Do tego
dochodzi, co nie jest bez znaczenia, oszczędność energii przy otwieraniu i zamykaniu formy.

Kontrola rzeczywistości poprzez
symulację

– Martin Pürstinger
Konstruktor narzędzi
w Dziale Rozwoju Haidlmair

dużych narzędzi, decydujące było pytanie, czy
forma ma dostateczne oparcie, aby wytrzymać
ciśnienie wtrysku mimo małej wagi narzędzia.
Niezbędne dane siły ciśnienia wyeksportowano z wyników symulacji wykonanej przy
użyciu Autodesk Simulation Moldflow Insight.
Otrzymano liczne koordynaty poszczególnych
punktów narzędzia, dla których wartości
w momencie największego ciśnienia wtrysku
zostały zapisane w postaci pliku tekstowego. Informacje te przekazano wraz z danymi
modelu konstrukcji w 3D do zewnętrznego
biura obliczeniowego w celu analizy na podstawie Metody Elementów Skończonych - finite
element method (FEM). Tam sprawdzono,
czy forma posiada dostateczne oparcie, aby
wytrzymać ciśnienie wtrysku mimo małej wagi
narzędzia.
Wynik: konstruktorzy wykonali wszystko
prawidłowo – narzędzie przeszło analizę FEM
pozytywnie, a rzeczywistość także potwierdziła prawidłowość obliczeń. Z pomocą
nowego narzędzia klient produkuje 23 do 26
sztuk 4 - kołowych pojemników na śmieci na
godzinę – odpowiada to cyklowi od 140 do
160 sekund.
Analiza procesu wypełniania wykonana
z pomocą Autodesk Simulation Moldflow
Insight dała także informację dotyczącą
przebiegu przepływu, odkształceń oraz optymalnego położenia punktów wtrysku w celu
równomiernego wypełnienia formy. Zbadano
w ten sposób cyfrowo wiele wariantów
i wykonano drobne modyfikacje, aż dobrano
optymalne rozwiązanie.
Sukces ten utwierdził Haidlmair w tym, aby
dalej koncentrować się na budowie narzędzi
wielkogabarytowych – w końcu krok w tym
nowym kierunku był możliwy dzięki Autodesk
Simulation Moldflow.

Konstruując zasady dla narzędzi zespół
Haralda Kallera nic nie pozostawił przypadkowi.
Ponieważ jeszcze nigdy nie stosowano tak
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Historia klienta
HÖRMANN RAWEMA
FIRMA

HÖRMANN RAWEMA
Engineering & Consulting GmbH
hoermann-rawema.de
SIEDZIBA

Chemnitz, Niemcy
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Factory Design Suite

Przedsiębiorstwa
usługowo-inżynieryjne
są wszechstronne i elastyczne
Hörmann Rawema Engineering & Consulting
GmbH jest elastyczna i wydajna podczas
przygotowania oferty i planowania instalacji

Dzięki narzędziom Autodesk
możemy wyraźnie podnieść
bezpieczeństwo i jakość
wszystkich naszych projektów
oraz prezentować transparentne
wyniki naszym klientom.
– Dr. Uwe Günther
Kierownik Projektu w HÖRMANN RAWEMA
Engineering & Consulting GmbH

Widok szczegółowy centralnego interferjsu do operowania chłodnicami do samochodów ciężarowych i osobowych
(skonstruowano z Autodesk Inventor, renderowanie Autodesk 3ds Max).
© HÖRMANN RAWEMA Engineering & Consulting GmbH

Doradztwo, inżynieria, zarządzanie projektami
– to obszary działalności Hörmann Rawema
Engineering & Consulting GmbH z siedzibą
w Chemnitz, przedsiębiorstwa o 50-letniej
historii. Liczące 25 pracowników przedsiębiorstwo jest częścią koncernu Hörmann-Gruppe,
który stanowi związek średnich firm liczący
w sumie około 4.000 pracowników. Spektrum
usług rozciąga się dzisiaj od analizy lokalizacji
i zarządzania kontraktami, poprzez planowanie fabryk i procesów technologicznych, aż do
zarządzania dostawcami i jakością, montażu
i uruchomienia czy przekazania do eksploatacji. Od czasów jeszcze sprzed ponownego
zjednoczenia Niemiec pielęgnowane są bliskie
kontakty ze Wspólnotą Państw Niepodległych.
Do dzisiaj firma cieszy się dobrą opinią, którą
zyskała w tym regionie. I chociaż przedsiębiorstwo z Chemnitz działa na całym świecie,
to wciąż wiele projektów realizowanych jest
w Rosji.
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Wyjść naprzeciw potrzebom
klienta
Klienci Hörmann Rawema reprezentują różne
branże, na przykład konstrukcję pojazdów.
Ponadto są też klienci zajmujący się budową
maszyn, w tym maszyn rolniczych, obróbką
plastyczną i kształtowaniem, logistyką, techniką energetyczną i z zakresu ochrony środowiska, a także lotnictwem i lotami w kosmos.
„Każdy klient jest inny, każdy ma swoje własne
wyobrażenia i potrzeby, na które odpowiadamy“, wyjaśnia dr Uwe Günther, Kierownik
Projektu w Hörmann Rawema Engineering
& Consulting GmbH. „A każdy projekt jest
jedyny w swoim rodzaju, co sprawia, że
mimo naszego doświadczenia, co raz stajemy
przed nowymi wyzwaniami.“ Inżynierowie
z Hörmann Rawema już na etapie oferty
wychodzą naprzeciw wymaganiom klientów
i szybko przedkładają pierwsze koncepcje
i plany. Nie tylko z tego powodu firma stawia
na Autodesk® Factory Design Suite.
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Biblioteka, której komponenty można sparametryzować,
umożliwia szybkie przygotowanie pierwszych koncepcji

Pakiet oprogramowania łączy właściwe dla
instalacji narzędzia konstrukcyjne, wizualizacyjne i analityczne z procesami roboczymi
w chmurze, aby poprawić wydajność, dokładność i komunikację. W ten sposób można
tworzyć cyfrowe modele fabryk, które stanowią podstawę do opracowania i uzgodnienia
wydajnych instalacji fabryki. Rozwiązania
Autodesk® stosuje się w Hörmann Rawema już
od 1999 roku, począwszy od oprogramowania
dla konstruktorów 2D AutoCAD®. Aktualnie
15 stanowisk roboczych posiada licencje
Autodesk Factory Design Suite. Za wyborem
aplikacji Autodesk, według Uwego Günthera
przemawiał fakt, że były mocno rozpowszechnione i posiadały dobry stosunek jakości
do ceny: „W zakresie planowania fabryk
i layoutów rozwiązania Autodesk, zgodnie
z doświadczeniami, są najpopularniejsze
i cenowo najbardziej atrakcyjne. Ponadto wielu
naszych partnerów w obszarze konstrukcyjnym
korzysta z Autodesk® Inventor®. Jest to dobry
łącznik pomiędzy poszczególnymi systemami,
co umożliwia łatwy import czy eksport
danych.“

Efektywne oferty – większe
bezpieczeństwo planowania

jest o wiele prostsze i bardziej efektywne.“
Jeżeli planowanie staje się konkretniejsze,
można dokładniej dopasować zastosowane
w przedstawionej w ofercie koncepcji komponenty poprzez parametrykę, a następnie
dalej je dopasowywać do indywidualnych
wymagań. Korzystając z Autodesk® 3ds Max®,
grafiki komputerowej 3D oraz programu do
animacji fachowcy z Chemnitz generują dla
swoich klientów prezentacje wysokiej jakości,
wizualizacje czy filmy video.
Planowanie layoutu odbywa się
w Hörmann-Rawema najczęściej jeszcze
w 2D, jednak trójwymiarowe layouty stają
się dla firmy coraz ważniejsze, jak opisuje
Uwe Günther: „Pracując w 3D znacznie lepiej
rozpoznajemy problematyczne obszary i puste
strefy – i to już na etapie planowania, a nie
dopiero w trakcie faktycznego montażu.“
Także elementy rozpościerające się pionowo
są brane pod uwagę. Mogą to być na przykład
systemy transportujące, które przemieszczają
się przez kilka poziomów, ale także dźwigary
stropowe, wyciągi czy doprowadzenia mediów
w hali fabryki.

Sprostać wyzwaniom

Inżynierowie w Hörmann Rawema korzystają
między innymi z biblioteki, której komponenty można sparametryzować, co umożliwia
szybkie przygotowanie pierwszych koncepcji
„Akurat na etapie oferty uproszczone modele
są wystarczające, w tym momencie nie potrzebujemy jeszcze detali konstrukcyjnych poszczególnych komponentów instalacji “, opowiada
Uwe Günther. W bibliotece komponentów
konstruktorzy mają bezpośredni dostęp do
odpowiednich elementów i nie muszą ich
specjalnie modelować. „W ten sposób szybko
opracowujemy layouty, z pomocą których udowadniamy naszym klientom, że zrozumieliśmy,
na czym polegał problem i że dysponujemy
propozycją jego rozwiązania, którą możemy
obrazowo przedstawić“, wyjaśnia kierownik
projektu. „Sprawia to, że przygotowanie oferty

Centralny interfejs do operowania chłodnicami do
samochodów ciężarowych i osobowych (konstrukcja
Autodesk Inventor, renderowanie Autodesk 3ds Max).
© HÖRMANN RAWEMA Engineering & Consulting GmbH

Przede wszystkim przy dużych i złożonych projektach ujawniają się mocne strony Autodesk
Factory Design Suite. Hörmann Rawema mogła
na przykład wspólnie z siostrzaną spółką
AIC Ingenieurgesellschaft für Bauplanung
Chemnitz GmbH podjąć się wybudowania
instalacji do recyklingu elementów z aluminium dla dużego wytwórcy produktów
tocznych. Podczas gdy AIC odpowiadała
za kompletne zaplanowanie budynku i stref
zewnętrznych, w Hörmann Rawema zaplanowano we współpracy z klientem wszystkie instalacje konstrukcyjne. W trakcie tego
projektu koniecznych było wiele powtórek.
W czasie tych zmian koncepcja była coraz
bardziej dopracowywana. Skutkowało to
koniecznością odpowiednich modyfikacji
layoutu fabrycznego, co z kolei wymagało
ponownego sprawdzenia, czy w wyniku
zmian, nie powstały kolizje czy inne problemy.
„Jest to jedno z największych wyzwań, jakim
musimy sprostać we wszystkich naszych projektach. Ponieważ, jeżeli zmianie ulega jakiś
detal, na przykład zastosowana technologia,
części wyposażenia czy zaplanowana ilość
sztuk, którą ma wyprodukować instalacja,
musimy wprowadzić zmianę nie tylko w danym
miejscu, lecz także skontrolować, na co może
mieć ona jeszcze wpływ. Natomiast im bardziej
zaawansowany jest proces planowania, tym
dłuższy jest łańcuszek kwestii do rozwiązania,
które wynikają z każdej takiej modyfikacji.“

Pracując w 3D znacznie lepiej
rozpoznajemy problematyczne
obszary i puste strefy – i to już
na etapie planowania, a nie
dopiero w trakcie faktycznego
montażu.
– Dr. Uwe Günther
Kierownik Projektu w HÖRMANN RAWEMA
Engineering & Consulting GmbH

Projekt przebudowy linii montażowej chłodnic Porsche
został zrealizowany w Hörmann Rawema Engineering
& Consulting GmbH przy pomocy Autodesk Product
Design Suite (konstrukcja z Inventor, renderowanie
Autodesk 3ds Max).
© HÖRMANN RAWEMA Engineering & Consulting GmbH

Wizualizacja odlewni w St. Petersburgu przygotowana
z Autodesk 3ds Max.
© HÖRMANN RAWEMA Engineering & Consulting GmbH

Factory Design Suite ułatwia zarządzania tymi
zmianami. Modyfikacje wykonane w planie
3D, zostają automatycznie zaimplementowane też do widoku 2D. Ponadto dzięki
wykrywaniu kolizji można zredukować ryzyko
błędów projektowych, które mogą się pojawić
po wprowadzeniu zmiany. „Dzięki narzędziom Autodesk możemy wyraźnie podnieść
bezpieczeństwo i jakość planowania wszystkich naszych projektów, a naszym klientom
prezentować przejrzyste wyniki.“, reasumuje
kierownik projektu.
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Historia klienta
MELAG Medizintechnik
FIRMA

MELAG Medizintechnik
melag.de
SIEDZIBA

Berlin, Niemcy
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Product Design Suite
Autodesk® Vault Collaboration
AutoCAD®

MELAG Medizintechnik:
Przejrzyste zarządzanie danymi
– sterylne instrumenty
MELAG Medizintechnik w projektowaniu
i konstruowaniu stawia na rozwiązania
Autodesk

Dzięki aplikacji Vault Collaboration dane CAD wyraźnie zyskują
na wartości. Można wydajniej
zarządzać i wykorzystywać dane
konstrukcyjne. Poza tym znacznie prościej je ze sobą powiązać. Jednocześnie procesy stają
się bardziej zrozumiałe, w wyniku czego nasze wewnętrzne
procedury firmowe stają się
bardziej kompatybilne.
– Kai Creutzburg
Specjalista CAD i inżynier ds. rozwoju
małych sterylizatorów parowych
MELAG Medizintechnik

Inżynierowie MELAG Medizintechnik konstruują i usprawniają swoje produkty korzystając z pakietu
Autodesk® Product Design Suite. © MELAG Medizintechnik.

Przy opracowywaniu i konstruowaniu
produktów medycznych wysokiej jakości
zapisanie plików CAD to połowa sukcesu –
dopiero połączenia, odnośniki i weryfikowalne
w dowolnej chwili zmiany wersji przyczyniają
się do wzrostu wartości danych konstrukcyjnych i do zwiększenia wydajności. Dlatego
MELAG Medizintechnik, wiodący na rynku
wytwórca produktów higieny przeznaczonych
dla praktyk lekarskich, wprowadził Autodesk
Vault Collaboration. Narzędzie to umożliwia
efektywnie zarządzanie danymi konstrukcyjnymi, przejrzyste przedstawianie procesów
zarządzania cyklem życia produktu w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa oraz skuteczne
wypełnianie wymogów systemu zarządzania
jakością zgodnie z normą EN 13485.
Niezależnie, czy jest to klinika, czy praktyka
lekarska lub stomatologiczna – w dzisiejszych czasach obowiązują wysokie wymogi
w zakresie dezynfekcji produktów medycznych, które sprawiają, że używanie skutecznie
zdezynfekowanych instrumentów w czasie
badań i operacji chirurgicznych jest oczywiste i nieodzowne. Dlatego użyte instrumenty
po manualnej lub maszynowej dezynfekcji
poddawane są sterylizacji parowej pod ciśnieniem w autoklawach. Fakt, że dezynfekcja
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rąk i instrumentów zmniejsza niebezpieczeństwo przeniesienia zarazków chorobotwórczych i zagrażających życiu zapaleń, odkryto
w połowie XIX wieku. Robert Koch pierwsze
próby sterylizacji instrumentów medycznych
z pomocą pary przeprowadzał już w latach
80-tych XIX wieku i opracował pierwsze
prototypy nowoczesnych autoklawów. Ponad
60 lat później Alfred Gebauer i Kurt Thiede
założyli w roku 1951 firmę MELAG w Berlinie,
która początkowo produkowała sterylizatory
na gorące powietrze, później też sterylizatory
używające pary. MELAG pozostała do dnia
dzisiejszego wierna tej specjalizacji w zakresie
produktów higieny przeznaczonych dla praktyk lekarskich. Z tego też powodu to średniej
wielkości przedsiębiorstwo zatrudniające
ponad 200 pracowników jest liderem na rynku
światowym w produkcji małych sterylizatorów.
Obok autoklawów paleta produktów obejmuje
także urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji,
oprzyrządowanie do pakowania i przechowywania wysterylizowanych narzędzi, urządzenia
do uzdatniania wody oraz oprogramowanie służące dokumentowaniu procesów
dezynfekcji. Firma wytwarza swoje produkty
wyłącznie w Berlinie. „Nigdy poważnie nie rozważaliśmy przeniesienia produkcji do krajów
o niskich zarobkach“, wyjaśnia Kai Creutzburg,
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Autodesk Vault Collaboration umożliwia skuteczne wykorzystanie
plików CAD w procesach projektowych w przedsiębiorstwie

Specjalista CAD i inżynier ds. rozwoju
małych sterylizatorów parowych w MELAG
Medizintechnik. „Tylko w taki sposób możemy
realizować i zachować najwyższe standardy jakościowe, które sami wyznaczamy dla
naszych produktów, i jakich nasi klienci słusznie od nas oczekują.“
Wysoko wyspecjalizowany zespół projektantów jest odpowiedzialny za rozwój nowych
innowacyjnych produktów i nieustanne
modernizowanie i ulepszanie aktualnych serii.
W przypadku higieny urządzeń medycznych
i sterylizacji produktów medycznych obowiązują liczne ustawy, normy i wytyczne różnych
instytucji, jak np. te Instytutu Roberta Kocha.
Norma europejska EN 13060 opisuje standardy
techniczne dotyczące małych sterylizatorów
parowych, które obowiązują dla wszystkich
urządzeń tego typu oferowanych w Europie.
Od lat wymaga się przestrzegania tej normy
także w wielu krajach poza Europą.
Już od 20 lat w MELAG stosuje się rozwiązania
Autodesk® w zakresie opracowywania i konstrukcji produktów, począwszy od AutoCAD®
oraz Mechanical Desktop. To ostatnie
narzędzie zastąpiono kilka lat temu aplikacją
do konstrukcji w 3D, tj. Autodesk® Inventor®.
Rozwiązanie to zawarte jest także w pakiecie
Autodesk Product Design Suite, z którego
aktualnie też korzysta zespół konstrukcyjny.
Pakiet oprogramowania zawiera wszystkie
ważne rozwiązania do projektowania produktów, które w ramach pakietu są optymalnie
połączone i w pełni kompatybilne. Tak oto
inżynierowe opracowują i usprawniają swoje
produkty z pomocą trójwymiarowego modelu
cyfrowego. Właściwości konstrukcji można
w ten sposób zweryfikować i zoptymalizować
jeszcze przed budową pierwszego realnego
prototypu. Poza modelem w 3D generowanym

przez konstruktorów przy użyciu aplikacji
Inventor, wykonują także plany przebiegu
instalacji elektrycznej i rur z pomocą programu
AutoCAD, które następnie implementowane
są do modelu uzyskanego z aplikacji Inventor.
Gwarantuje to, że poszczególne części i grupy
elementów będą optymalnie dopasowane i ich
wytworzenie będzie możliwie proste. Ryzyko
błędów projektowych, które można stwierdzić
dopiero w trakcie budowy, zostaje tym samym
znacznie zredukowane. Pozwala to także
uniknąć kosztów wynikających z późniejszych
zmian.

– Kai Creutzburg
Specjalista CAD i inżynier ds. rozwoju
małych sterylizatorów parowych
MELAG Medizintechnik

Wzrost wartość danych CAD
Zarządzanie danymi projektowymi zrealizowano z pomocą oprogramowania do zarządzania
danymi projektowymi (PDM) Autodesk® Vault,
które w wersji podstawowej znajduje się
także w pakiecie Product Design Suite. Jednak
w MELAG szybko stało się jasne: aby rozwiązanie do zarządzania danymi projektowymi PDM
jeszcze lepiej zaimplementować do środowiska
CAD, nie wystarczy jedynie archiwizować
i uporządkować dane w systemie Vault. Trzeba
je jeszcze skutecznie zaimplementować do
procesów projektowych w przedsiębiorstwie,
aby można było z nich korzystać w całym
przedsiębiorstwie, w każdej chwili, w trakcie
całego cyklu życia produktu. Dlatego MELAG
w roku 2012 wprowadził oprogramowanie
Autodesk Vault Collaboration. Ta rozszerzona
aplikacja do zarządzania danymi projektowymi
umożliwia także zarządzanie audytami, zezwoleniami i uprawnieniami dostępu do danych.
Ponadto dane konstrukcyjne mogą być
wymieniane pomiędzy uczestnikami projektu
w całym przedsiębiorstwie, a nawet pomiędzy lokalizacjami. „Dzięki Vault Collaboration
dane CAD wyraźnie zyskują na wartości “,
wyjaśnia Kai Creutzburg. „Można efektywniej
zarządzać i wykorzystywać pliki konstrukcyjne.
Ponadto można je lepiej wzajemnie powiązać. Jednocześnie procesy stają się bardziej
zrozumiałe, w wyniku czego nasze wewnętrzne procedury firmowe stają się bardziej
kompatybilne.“

Zarządzanie danymi w trakcie
całego życia produktu

Model 3D MELAtherm, termodezynfektor
wykorzystywany przede wszystkim do czyszczenia
i dezynfekcji instrumentów. © MELAG Medizintechnik.

Po wprowadzeniu
Autodesk Vault Collaboration
wszystkie procesy projektowe
i produkcyjne zostały uproszczone, odchudzone i stały się
efektywniejsze.

Dzięki możliwości powiązania danych
konstrukcyjnych z innymi rysunkami i dokumentami, MELAG zdołała zbudować stosowany w całym przedsiębiorstwie przejrzysty
proces do zarządzania cyklem życia produktu
[Product Lifecycle Management / PLM].
W systemie w zrozumiały sposób zapisano
wszystkie informacje i dane dotyczące produktu. Zarządzanie danymi z Autodesk Vault
Collaboration nie kończy się jednak po opracowaniu i skonstruowaniu urządzeń, lecz dotyczy

Vacuclav 40 B+ wykorzystywany przede wszystkim
w klinikach lekarskich i stomatologicznych.
© MELAG Medizintechnik.

całego ich okresu użytkowania – od pierwszych projektów poprzez pliki konstrukcyjne,
listy ilościowe zakupów i produkcji, dokumentację techniczną na potrzeby sprzedaży aż
po wytyczne w zakresie właściwej utylizacji
urządzeń po okresie użytkowania. Te procesy
PLM można teraz kopiować w MELAG
korzystając z Autodesk Vault Collaboration,
co stało się praktyką we wszystkich obszarach firmy. Podczas gdy działy techniczne
korzystają z samego oprogramowania, inne
działy w przedsiębiorstwie korzystają z niego
poprzez aplikację Webclient. W przyszłości
planowana jest rozbudowa tego połączenia,
a MELAG ma na celu także integrację innych
aplikacji przedsiębiorstwa z Autodesk Vault
Collaboration.
„Jak dotychczas wprowadzenie rozszerzonego
rozwiązania do zarządzania danymi projektowymi okazało się opłacalne pod każdym
względem“, reasumuje Creutzburg i mówi:
„Wcześniej Autodesk Vault służyło wyłącznie
jako narzędzie do archiwizacji. Po wprowadzeniu Autodesk Vault Collaboration wszystkie
procesy projektowe i produkcyjne zostały
uproszczone, odchudzone i stały się
efektywniejsze.“
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Historia klienta
Mikron SA Automation
FIRMA

Mikron SA Automation
mikron.com/automation
SIEDZIBA

Boudry, Szwajcaria
OPROGRAMOWANIE
Autodesk® Product Design Suite
Autodesk® Factory Design Suite

Konstrukcja
zautomatyzowanych instalacji
– niczym mechanizm w zegarku
Mikron Automation wykorzystuje
oprogramowanie Autodesk do projektowania
dopasowanych do wymogów klienta precyzyjnych rozwiązań w zakresie automatyki

Dzięki Autodesk® Product
Design Suite poprawiliśmy
jeszcze jakość konstrukcji.
Możemy dokładniej planować
i wcześniej identyfikować błędy
i kolizje w ramach konstrukcji
oraz pomiędzy instalacją
a peryferiami.
– Didier Chavanne
Kierownik IT-Management
Mikron SA Automation
Widok urządzenia automatyki wysokiej wydajności Mikron. © Mikron Automation

W sercu szwajcarskiej krainy zegarków, pomiędzy Genewą a Bazyleą znajduje się miasteczko
Boudry, w którym swoją główną siedzibę ma
Grupa Mikron. To, co łączy tę firmę oferującą
rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej ze szwajcarskimi zegarmistrzami to
precyzja i niezawodność. Przedsiębiorstwo
powstało w roku 1908 jako fabryka maszyn
Mikron Maschinenfabrik w Biel i w pierwszej
połowie ubiegłego stulecia przyczyniło się
w znacznej mierze, wraz ze swoimi obrabiarkami do kół zębatych i narzędziami, do industrializacji szwajcarskiego przemysłu zegarkowego.
Od roku 1960 Mikron poszerzał zakres swojej
działalności przemysłowej między innymi
o frezarki, komponenty z tworzyw sztucznych i systemy obrabiarek. W ostatnich latach
firma rozwinęła się do działającego globalnie,
pod względem technologicznym, wiodącego
przedsiębiorstwa oferującego rozwiązania
zautomatyzowanego wytwarzania produktów
wysokiej jakości w dużych ilościach. Dywizja
przedsiębiorstwa Mikron Automation zajmuje
się automatyką i oferuje wydajne rozwiązania dopasowane do wymagań klientów.
Począwszy od budowy pierwszych instalacji
montażowych ponad 37 lat temu ten dział
przedsiębiorstwa wyprodukował niemalże
3.000 systemów i zaopatrywał klientów
z różnych branż na całym świecie. Były to na
przykład przedsiębiorstwa z branży medycznej
i farmaceutycznej, przemysłu motoryzacyjnego, elektrycznego i elektronicznego, dóbr
konsumpcyjnych, a także z branży instalacji
solarnych. W łącznie pięciu lokalizacjach
w Szwajcarii, Niemczech, USA, Singapurze
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i Chinach 554 pracowników oferuje, poza
samą produkcją, także rozbudowane wsparcie
klienta. Firma służy innym przedsiębiorstwom
radą i pomocą – począwszy od planowania,
poprzez rozwinięcie produkcji aż do utrzymania zdolności produkcyjnych.

2D i 3D w jednym pakiecie
Kto stawia tak wysokie wymagania w zakresie precyzji swoich urządzeń, ten już na
etapie przygotowania koncepcji i planowania
urządzeń potrzebuje możliwie najlepszego
wsparcia. Dlatego już od roku 1995 Mikron
stawia na oprogramowanie oferowane przez
Autodesk®. Na początku konstrukcje mechaniczne przygotowywano w 2D korzystając
z AutoCAD®. W 2003 roku podjęto decyzję
o opracowywaniu konstrukcji trójwymiarowych przy użyciu Autodesk® Inventor®. Od
tego czasu Szwajcarzy sukcesywnie przechodzą na modelowanie 3D. Aktualnie Mikron
korzysta z pakietu Autodesk® Product Design
Suite i zawartych w nim aplikacji Autodesk
Inventor i Autodesk AutoCAD do konstruowania wszelkich komponentów urządzeń.
Autodesk Product Design Suite jest obszernym
pakietem oprogramowania, które z narzędziami do konstrukcji, symulacji, współpracy
i wizualizacji zabezpiecza cały proces opracowania produktów w 3D. Z pomocą cyfrowego
prototypowania można przewidzieć i zoptymalizować właściwości planowanego urządzenia
już podczas konstrukcji. „Z Autodesk Product
Design Suite mogliśmy w sumie jeszcze podnieść jakość naszych konstrukcji “, stwierdza
Didier Chavanne, kierownik IT-Management
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Dzięki niemalże idealnemu połączeniu poszczególnych rozwiązań
w ramach Autodesk Product Design Suite wprowadzenie zmian
stało się prostsze
w Mikron SA Automation. „Możemy dokładniej planować i wcześniej rozpoznawać błędy
i kolizje w ramach konstrukcji oraz pomiędzy
urządzeniem i peryferiami.“ Wszystkie nowe
komponenty urządzenia konstruowane są
w Mikron z Autodesk Inventor w 3D. Autodesk
AutoCAD® Mechanical jest wykorzystywany
nie tylko, kiedy trzeba opracować dwuwymiarowe zasoby danych, ale służy także do
tworzenia schematów układów pneumatycznych czy layoutów maszyn. W Mikron korzysta
się ponadto z Autodesk AutoCAD® Electrical
w zakresie całego planowania elektrotechnicznego, na przykład systemów elektrycznych i sterujących czy sporządzania szkiców
schematów. W ten sposób cyfrowo łączy się
mechanikę i elektronikę już w czasie opracowania produktu.
Dzięki niemal idealnemu połączeniu poszczególnych rozwiązań w ramach Autodesk
Product Design Suite prostsze stało się także
wprowadzanie zmian. Jeżeli konstruktor przeprowadza na przykład modyfikację w modelu
3D Inventor, jest ona także automatycznie
aktualizowana w modelu 2D. „Planując layout
nie zawsze sprawdzają się modele trójwymiarowe, wciąż potrzebne są także plany 2D“,
wyjaśnia Didier Chavanne. „Mocną stroną
Product Design Suite jest więc praktyczne
połączenie AutoCAD i Inventor.“ Ponadto
plany dwuwymiarowe muszą być dostatecznie dokładne, jak dalej wyjaśnia IT-Manager:
„Product Design Suite jest gwarancją, że nasze
plany 2D są odpowiedniej jakości, która jest
niezbędna do zmontowania maszyny przez
inżyniera mechanika.“ Także przy zastosowaniu do dużych obiektów budowlanych Product
Design Suite ujawnia swoje mocne strony.
„Trudno jest operować dużymi komponentami
z powodu ich złożoności i wielkości plików
“, wyjaśnia Chavanne. „Dlatego tworzymy
pewne metody konstrukcyjne, aby uzyskać

mniejsze obiekty budowlane. Funkcja ‚uproszczone modele‘ w nowszych wersjach programu Inventor wykonuje pracę za nas, ponieważ
dzięki niej z takich grup można stworzyć
mniejsze pliki uruchamiając odpowiedni
przycisk.“

Pracownicy tworzą
w Autodesk® Factory
Design Suite layouty w 3D
z predefiniowanych części
z biblioteki. W ten sposób
możemy przygotowywać
trójwymiarowe modele
w takim samym czasie, jaki
kiedyś wykorzystywaliśmy
na layouty 2D.

Budowa modułowa zakładów
Factory Design Suite
Od połowy 2012 roku Szwajcarzy używają także pakietu Autodesk Factory Design
Suite, złożonego narzędzia do projektowania
kompletnych instalacji, hal produkcyjnych czy
nawet całych zakładów. Technicy-programiści
i pracownicy handlowi w siedzibie głównej
przedsiębiorstwa w Boudry korzystają z tego
rozwiązania, aby z pomocą biblioteki obiektów
przygotować trójwymiarowe layouty instalacji. W ten sposób mogą w trakcie rozmów na
etapie przygotowania oferty zaprezentować
klientowi dokładny obraz planowanej instalacji
lub planu zakładu. „Wcześniej przygotowanie
takich modeli w 3D zajmowało wiele czasu“,
wyjaśnia Didier Chavanne. „Dzisiaj pracownicy
przygotowują plany zakładów produkcyjnych
z predefiniowanych części znajdujących się
w bibliotece. Dzięki temu możemy przygotować trójwymiarowe modele w tym samym
czasie, który wcześniej potrzebowaliśmy na
layouty 2D.“

– Didier Chavanne
Kierownik IT-Management
Mikron SA Automation

Liczy się tylko to, co istotne
Poza tymi wszystkimi technicznymi subtelnościami i możliwościami, jakie oferują rozwiązania Autodesk, Didier Chavanne docenia przede
wszystkim łatwość obsługi oprogramowania.
Nowych użytkowników można szybko przeszkolić i skierować do pracy. Także kierownicy
projektu, którzy sporadycznie korzystają
z oprogramowania nie maja z nim żadnych
problemów. „Autodesk Inventor jest jednym
z najłatwiejszych systemów CAD, jakie znam“,
chwali manager IT. „Obsługa jest tak łatwa,
że inżynier może skoncentrować się na tym,
co jest naprawdę ważne, mianowicie na
konstruowaniu.“

Obraz stacji Mikron w Autodesk Inventor.
© Mikron Automation

Ponieważ współpraca z kolegami na całym
świecie staje się coraz ważniejsza, w siedzibie
firmy w Singapurze utworzono stanowiska
pracy z pakietami Autodesk Product Design
Suite oraz Factory Design Suite. Umożliwia
to lepszą wymianę danych projektowych
z lokalizacjami konstrukcyjnymi w Szwajcarii
i w Denver w USA.

Jednostki automatyki na linii montażowej Mikron.
© Mikron Automation

W celu lepszego zrozumienia klient otrzymuje na etapie
składania oferty layout wykonany w Autodesk Factory
Design Suite.
© Mikron Automation
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Historia klienta
Zetterer Präzision GmbH
FIRMA

Zetterer Präzision GmbH

Start ze zintegrowanym CAM

zetterer-praezision.de
SIEDZIBA

Roth, Niemcy
OPROGRAMOWANIE
Autodesk HSMWorks für SolidWorks

Zetterer Präzision podnosi wydajność
przy obróbce CNC i redukuje
czasy obróbki przechodząc
na HSMWorks z Autodesk

„Z HSMWorks potrzebujemy
20% mniej pracy inżynieryjnej
i jesteśmy w porównaniu do
poprzedniego systemu o 30%
szybsi.“
– Alexander Zetterer
Prezes
Zetterer Präzision GmbH

Model samolotu i jego pilot Markus Rummer. © Zetterer Präzision GmbH

Model samolotu unosi się do góry z gromkim
hukiem, wykonuje pętle i beczki, następnie
zaczyna nurkować. Nisko nad ziemią wyhamowuje. Samolot o napędzie śmigłowym ze
zmiennym skokiem obraca się, ogon kieruje się
w dół i nagle unosi się poziomo w powietrzu.
Model 08/15 już od dawna nie wystarcza do
takich akrobacji, standardowe części poddaje
się optymalizacji lub zastępuje elementami
specjalnie przygotowanymi. W tym przypadku
modelarstwo samolotowe korzysta z najnowocześniejszych technik obróbki metalu.
Także Alexander Zetterer, prezes przedsiębiorstwa wytwarzającego narzędzia i formy
Zetterer Präzision GmbH, otrzymał już zlecenie
opracowania i przygotowania specjalnego
chłodzenia silnika modelu samolotu z wykorzystaniem geometrii skrzydeł. Za tego typu
zabawami nie kryje się wcale mniejszy know
-how i mniej techniki niż w przypadku każdego
innego klienta. Zetterer Präzision GmbH
założono w 1965 roku i firma wyspecjalizowała się w produkcji, opracowywaniu i obróbce
elementów precyzyjnych dla różnych typów
zastosowań. Przedsiębiorstwo zatrudniające
aktualnie 60 pracowników uchodzi za firmę
oferującą pełen zakres usług, jak wyjaśnia
Alexander Zetterer: „Nasi klienci mogą kupić
u nas kompletny łańcuch procesowy – od
projektu i produkcji części i grup części aż po
gwarancję jakości z techniką pomiarową 3D.
Można powiedzieć, że jesteśmy przedłużeniem
‘stołu warsztatowego’ działów projektowych
i rozwoju z niemalże wszystkich dziedzin

26

przemysłu, jak budowa maszyn, sport motorowy, technika medyczna, lotnictwo i podróże
kosmiczne oraz budowa form i narzędzi.“
Projektuje i wytwarza się zgodnie z wielkościami zamówienia, od jednej sztuki po małe serie,
jedną z podstawowych kompetencji jest tutaj
przede wszystkim budowa wzorów i prototypów. Stosuje się wszystkie powszechne
sposoby obróbki jak toczenie CNC, frezowanie
5-osiowe, frezowanie HSC, obróbka elektroerozyjna drutowa, obróbka elektroerozyjna
wgłębna oraz różne techniki pomiarowe w 3D.

Wiele systemów CAD
– jeden system CAM z wyboru
Inżynierowie z Zetterer współpracują ściśle
z działami projektowymi klientów. „Istotę
rzeczy stanowi tutaj natywne przetwarzanie
danych, po pierwsze, dzięki temu unikamy utraty informacji w plikach. Po drugie,
nie tracimy czasu na importowanie, eksportowanie czy konwertowanie “, wyjaśnia
Alexander Zetterer. „W zakresie Multi-CAD
cały czas jesteśmy w ruchu, ponieważ
pracujemy z wszystkimi popularnymi systemami jak ProEngineer, Catia V5, Siemens PLM,
SolidWorks oraz Autodesk Inventor.“ Gdy
praca nad konstrukcją części zostaje zakończona, model zostaje przeniesiony do SolidWorks,
gdzie przekazywany jest do narzędzia CAM
w celu jego wykonania i obróbki. Oblicza ono
ścieżkę narzędzia i symuluje obróbkę, zanim
część trafi do maszyny do frezowania.

The Future of Making Things / Aktualne historie klientów

Adaptive Clearing gwarantuje inteligentne obliczenie ścieżek
narzędzi, co redukuje czasy przebiegu i chroni narzędzia
Praca z systemami CAM nie jest niczym
nowym w Zetterer, tego typu rozwiązania stosuje się tam od 1994 roku. Przy każdej maszynie znajduje się stanowisko pracy CAM, także
w warsztacie nie wykonuje się już rysunków
na papierze.
W ubiegłym roku w przedsiębiorstwie postawiono sobie za cel usprawnienie procesów
w zakresie CAM, aby móc nimi wydajniej
operować i udostępnić te narzędzia szerszej
grupie pracowników. Głównym krokiem
w tym kierunku było znalezienie alternatywy
dla dotychczas stosowanego systemu CAM.
W sumie przetestowano pięć różnych możliwości. Jako kryteria ustalono między innymi
zakres funkcjonowania, prostotę obsługi
oraz dobry stosunek jakości do ceny. Wygrał
HSMWorks marki Autodesk. To zintegrowane
rozwiązanie CAM dla SolidWorks®, które jest
także dostępne w wariancie dla rozwiązań
CAD z Autodesk, a mianowicie Autodesk®
Inventor® oraz bazujący na chmurze Fusion
360TM. Korzyść zintegrowanego CAM: inżynierowie korzystają przy obróbce CNC z danych
geometrycznych CAD, dzięki czemu zmiany
modelu skutkują nowymi obliczeniami ścieżek
narzędzia bez utraty danych – ciągły przebieg
pracy, przy którym ilość zarządzanych plików
jest możliwie niska.
Decyzja o wyborze nowego systemu CAM nie
była łatwa dla zespołu Alexandra Zetterera.
„Kiedy, jak w naszej sytuacji, zmiana programu

na nowy wiąże się z zakupem w sumie
14 licencji, decyzję trzeba naprawdę dobrze
przemyśleć. Także cena odgrywa ważną rolę
przy takiej dużej ilości stanowisk“, tłumaczy
prezes. „Ostatecznie zdecydowaliśmy się na
Autodesk HSMWorks, ponieważ rozwiązanie
to posiadało najlepszy zakres funkcji i najlepszy
stosunek ceny do jakości.“ Na przykład wykonanie ścieżek narzędzi 3 i 2-osiowych oraz
5-osiowych symultanicznych ścieżek narzędzi
jest prostsze niż przy użyciu dotychczasowego
narzędzia. Należy także podkreślić zdolność
do wykorzystywania kilku rdzeni jednocześnie do celów obliczeniowych oraz szybki
procesor, który generuje 200.000 wierszy
na sekundę dla kodu CNC. Ale przede wszystkim możliwość Distributed CAM przyspiesza
czas obliczeń i przyczynia się do znacznych
oszczędności czasu. Tym samym obliczenia
można przenieść i rozdzielić na klika komputerów w sieci. „Distributed CAM nie obsługuje
dotychczas żaden inny system, mamy jednak
przez to wielkie korzyści“, chwali Alexander
Zetterer. „Aktualnie wykorzystujemy jeden
klaster z pięciu komputerów, do którego
możemy przenieść obliczenia z jednej stacji
roboczej. Oczywiście w ten sposób uzyskujemy nasze ścieżki narządzi nieco szybciej.“Do
początkowo 14 stanowisk roboczych doszły
dwa kolejne i aktualnie Autodesk HSMWorks
jest obsługiwany w Zetterer w sumie na
16 komputerach.

Model CAD chłodzenia powietrzem.
© Zetterer Präzision GmbH

Model samolotu PM42 3, w którym zaprojektowano
chłodzenie powietrzem. Waży 19 kg, rozpiętość skrzydeł
wynosi 3,1 m. © Zetterer Präzision GmbH

„Ostatecznie zdecydowaliśmy
się na HSMWorks, ponieważ
to rozwiązanie posiada
najlepszy zakres funkcji
i najlepszy stosunek ceny
do jakości.“
– Alexander Zetterer
Prezes
Zetterer Präzision GmbH

Wyraźna oszczędność czasu
Zmiana opłaciła się dla Zetterer całkowicie:
„Z Autodesk HSMWorks potrzebujemy
20% mniej pracy inżynieryjnej i staliśmy się
w porównaniu z poprzednim systemem szybsi
o 30%“, podsumowuje wyniki Alexander
Zetterer. W przypadku obróbki CNC szczególnie istotna jest intuicyjna i nieskomplikowana
obsługa. Można po prostu wybierać poszczególne części lub grupy części bez konieczności
stosowania konstrukcji pomocniczych, jak
nowy poziom czy geometrie ograniczające.
Także ścieżki narzędzi dla frezowania 3- i 2oraz 5-osiowego inżynierowie mogą przygotować szybciej, ponieważ wymaga to mniej
ustawień.
Prawdziwe mocne strony Autodesk HSMWorks
stają się widoczne przy obróbce na maszynie,
ponieważ przebiega ona znacznie szybciej
niż w dotychczasowym systemie. Ścieżki
narzędzia obliczane są w bardziej inteligentny
sposób dzięki innowacyjnej strategii obróbki
Autodesk HSMWorks, tak zwanemu Adaptive
Clearing. Minimalizuje on tryb postępowania,
oszczędza narzędzie i redukuje łączny czas
obróbki – z ewidentnym wpływem na koszty.
Wykonanie części staje się generalnie korzystniejsze, ponieważ skraca się także kosztowny
czas wykorzystania maszyny. Jak reasumuje
prezes: „Dzięki Autodesk HSMWorks mogliśmy
wyraźnie skrócić czasy przebiegów i w sumie
zwiększyć naszą produktywność. Ponieważ
w efekcie szybszego procesu inżynieryjnego
oraz krótszych czasów obróbki możemy wykonać lub obrobić więcej części.“

Silnik typu Hacker A-200, 15 kW oraz gotowy układ
chłodzenia geometrią skrzydeł.
© Zetterer Präzision GmbH
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Więcej informacji
Zyskaj dostęp do specjalistów z całego świata, którzy zapewniają
ekspercką wiedzę, głębokie zrozumienie branży oraz korzyści
wykraczające poza możliwości oprogramowania. Znajdź
autoryzowanego sprzedawcę Autodesk w Twojej okolicy:
www.autodesk.pl/reseller
Wsparcie i usługi Autodesk
Zagwarantuj sobie bezpośrednie korzyści handlowe i korzystaj
z wydajniejszych procesów projektowych dzięki zastosowaniu
rozwiązań Autodesk. Atrakcyjne opcje zakupu, produkty dodatkowe,
usługi doradztwa i wsparcia oraz szkolenia Autodesk i jej partnerów
gwarantują maksymalny zwrot z inwestycji i więcej korzyści dla klientów
wszystkich branż. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.autodesk.pl/support

Pozostałe materiały informacyjne dotyczące produktów Autodesk
są dostępne na stronie www.autodesk.pl
Po oddaniu do druku informacje o produktach zawarte w niniejszej
publikacji mogły ulec zmianie.
Autodesk nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych.

www.bsa.org
Autodesk Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

Autodesk Subscription
Autodesk Subscription to trzy opcje korzystania z ciągłego dostępu do
najnowszego oprogramowania i technologii. Wybierz tę, która pasuje
najbardziej do budżetu, pracowników i projektów.
Maintenance Subscription
Korzystaj z licencji wieczystej w pełnym zakresie: najnowsze
aktualizacje, elastyczne opcje licencjonowania, wsparcie techniczne
i dostęp do wybranych usług w chmurze.
Desktop Subscription
Płać tylko wtedy, gdy korzystasz:
miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. To większą elastyczność przy
niższych kosztach początkowych niż licencja stała.
Cloud Service Subscription
Rozwiń swoje procesy projektowe na chmurę: wykorzystuj praktycznie
nieograniczone możliwości obliczeniowe, narzędzia do współpracy
i dostęp do swoich plików i oprogramowania w dowlonym miejscu
i czasie.
Pozostałe informacje pod adresem www.autodesk.pl/subscription

Autodesk, das Autodesk Logo, AutoCAD, Autodesk Factory Design Suite, Autodesk Product Design Suite, Autodesk Simulation CFD, Autodesk Simulation Moldflow, Autodesk Simulation Moldflow
Adviser, Autodesk Simulation Moldflow Insight, Autodesk Vault, Autodesk Vault Collaboration und Autodesk HSMWorks für Solidworks są znakami towarowymi zarejestrowanymi w USA i innych krajach;
znak towarowy Autodesk, Inc. SolidWorks jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. Wszystkie pozostałe nazwy marek, produktów lub znaki
towarowe są własnością poszczególnych przedsiębiorstw. Autodesk zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich ofert dotyczących produktów oraz zmiany danych technicznych w każdej chwili bez
uprzedzenia. Autodesk nie ponosi ponadto odpowiedzialności z tytułu ewentualnych błędów graficznych lub błędów pisowni w tym dokumencie. © 2015 Autodesk, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone

