
TłocznikiModułowy program CAD/CAM/CAE 
do projektowania i wykonywania 
tłoczników.



VISI PROGRESS

Konstrukcja tłocznika 3D
 Standardowe wzorce układu przyrządu 3D
 Wzorce 3D tłocznika zdefiniowane przez użytkownika
 Parametryczne elementy użytkownika
 Tworzenie stempli z automatycznym uwzględnieniem luzów 

    w poszczególnych płytach przyrządu
 Funkcja tworzenia wkładek matrycowych
 Gniazda pod elementy przyrządu
 Automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej (widoki,  

   przekroje, listy materiałowe czy tabele otworów)
 Analiza kinematyczna funkcjonowania narzędzia z kontrolą    

    kolizji

Konstruowanie narzędzia

Taśma 3D stanowi podstawę do konstrukcji tłocznika. Wymiary 
płyt automatycznie zaadaptują się do jej długości. Wykorzystując  
biblioteki elementów znormalizowanych przyśpieszamy proces 
konstrukcji przyrządu. Każde złożenie może być zapisane jako 
wzorzec, lub alternatywnie, każdy wzorzec możne być wybrany 
z listy najczęściej używanych. 
Złożenie przyrządu zawiera wszystkie dane, wymagane do 
prawidłowego funkcjonowania tłocznika, w tym skok prasy, skok 
taśmy, wysokość stempli czy skok płyty dociskowej.

Rozwijanie detalu krok po kroku Taśma 3D z operacjami wykrawania i gięcia

VISI PROGRESS
Analiza detalu i projektowanie taśmy

VISI Progress przeznaczony jest do konstruowania zarówno 
pojedynczych tłoczników jak i przyrządów postępowych czy 
transferowych, wychodząc od analizy modelu detalu, poprzez 
etap rozwijania i wyliczenia wykroju, dochodząc, aż do 
konstrukcji tłocznika i jego elementów składowych - matryc, 
stempli, itd. 
Głębokie przetłoczenia, rozwinięcia liniowe i nieliniowe czy 
kołnierze, są obliczane przez algorytm hybrydowy łączący  
metody analityczne z metodą elementów skończonych. 

  Obliczanie warstwy obojętnej z wartościami stałymi,    
  zmiennymi lub pobranymi z szerokiej bazy materiałowej

  Uwzględnianie stałych i zmiennych promieni gięcia

  Automatyczne wyodrębnianie warstwy wierzchniej z modelu    
  bryłowego

  Definiowanie kształtów żeber, przetłoczeń i fazowań

  Rozwijanie automatyczne, lub krok po kroku

  Kompensacja sprężynowania

VISI pozwala na sprawne zaprojektowanie układu taśmy (pasa) 
na podstawie wykroju. Automatyczne dopasowanie, obracanie 
i optymalizacja, pozwalają uzyskać najbardziej korzystny układ 
na taśmie. Tworzenie stempli wykrawających staje się efektywne 
dzięki tworzeniu ich geometrii na podstawie rysunku 2D taśmy.

  Automatyczne tworzenie układu taśmy
  Zagnieżdżenie (nesting) elementów i możliwość analizy 

wielu taśm w celu efektywniejszej optymalizacji projektu
  Automatyczne rozpoznawanie konturów dla stempli 

wykrawających
  Defnicja stacji gnących metodą przesuń, upuść, przypisz
  Procentowy odpad materiału i obliczanie sił tnących 

oraz gnących
  Symulacja działania taśmy ze wszystkimi operacjami 

wykrawania i gięcia
  Dedykowana aplikacja dla wytłaczania walcowego

Katalogi elementów standardowych
 Śruby, kołki, wkręty
 Słupy i tuleje
 Stemple kształtujące

 Stemple pilotujące
 Matryce
 Sprężyny



Rozwijanie złożonych kołnierzy

VISI FLANGE 

Oparte na technologii MES rozwijanie kołnierzy uzupełnia 
standardowe komendy rozwijania zawarte w VISI Progress. 
Funkcja pozwala na tworzenie pośrednich stacji dla 
skomplikowanych części, z zachowaniem warunków 
styczności, stałej długości lub z użyciem powierzchni 
bindującej. 

 Rozwijanie kołnierzy liniowych i nieliniowych
 Tworzenie geometrii konstrukcyjnej, takiej jak krzywe  

    przycinające, odcinki liniowe kołnierza bindującego czy  
    krzywe izoparametryczne kołnierza
 Graficzna prezentacja rozkładu grubości kształtowanego  

    elementu
 Animacja procesu kształtowania
 Odwzorowywanie krawędzi modelu na utworzonym wykroju

Informacje z listy materiałowej przechwycone w fazie projektowania

Projektowanie przyrządu 3D w oparciu o szablon

Złożenie przyrządu z elementami standardowymi



VISI BLANK

Przygotowanie modelu i obliczenia
  Tworzenie siatki w środkowej warstwie modelu 

powierzchniowego lub bryłowego
  Automatyczne wypełnianie otworów
  Automatyczne definiowanie najlepszego kierunku tłoczenia
  Rozwijanie na powierzchnie bindujące lub na poziom taśmy
  Więzy na zewnętrznych krawędziach
  Definiowanie siły na płycie dociskowej
  Aktualizowana baza z najczęściej stosowanymi materiałami

Wyświetlanie wyników
 Masa wykroju, jego powierzchnia, obwód, min/max 

    grubość oraz siły potrzebne do ukształtowania detalu
 Graficzna analiza rozkładu grubości, uwzgledniająca

    miejsca krytycznego pocienienia czy spęczania
 Animacja procesu kształtowania
 Odwzorowywanie krawędzi modelu na powierzchni wykroju
 Dokumentacja w postaci raportu HTML

Szybkie uzyskiwanie wykroju

Automatyczna dokumentacja projektu

Graficzna analiza pocienienia i spęczania materiału

Oparty na technologii MES, moduł VISI Blank pozwala 
wyliczać wykroje 2D na podstawie modeli detali 3D. VISI Blank 
przeznaczony jest dla kosztorysantów, planistów, projektantów 
produktu oraz konstruktorów tłoczników. Optymalizuje rozwijanie 
elementów blaszanych i dostarcza analizę zachowania się 
materiału podczas procesu kształtowania.

Korzystanie z VISI Blank zapewnia zminimalizowanie zużycia 
materiału na element wejściowy do tłoczenia, a co za tym idzie 
zmniejsza zakres dodatkowych obróbek czy liczbę operacji 
wykończeniowych. 

Kształt wykroju o dokładności około 1% elementu końcowego 
można otrzymać z VISI Blank w przeciągu kilku minut.

 Redukcja czasu rozwijania i kosztów materiałowych
 Pominięcie próbnych narzędzi
 Wysoki stopień dokładności



VISI MODELOWANIE
CAD 2D i 3D

VISI Modelowanie jest podstawą wszystkich modułów 
systemu. Stanowi solidny i wydajny system modelowania 
bryłowego i powierzchniowego, oparty na standardowym jądrze 
Parasolid®. W połączeniu z technologią powierzchni, analizą 
modelu i projektowaniem 2D, VISI Modelowanie oferuje pełną 
elastyczność w zakresie konstruowania, edycji oraz naprawy 
najbardziej złożonych obiektów 3D.

Rysowanie 2D
  Dostępne wszystkie rodzaje geometrii szkieletowej
  Przycinanie, przesuwanie, skalowanie, obracanie 

i odbijanie lustrzane elementów
 Tolerancje kształtu i położenia oraz chropowatości 

    powierzchni
 Funkcje wymiarowania
 Dokumentacja 2D

Modelowanie bryłowe
   Modelowanie dynamiczne
  Menadżer otworów
  Lista materiałowa

   Widok rozstrzelony
   Analiza kinematyczna

Automatyczne tworzenie widoków 2D na podstawie modelu 3D

Przykładowy detal 3D wykonywany przez przyrząd postępowy Zaimportowany model CAD z formatu natywnego innego programu

Modelowanie powierzchniowe
  Modelowanie hybrydowe (bryłowe i powierzchniowe)
 Zamykanie bryły powierzchniowej do bryły objętościowej
 Rozbijanie modelu bryłowego na powierzchnie
 Kompleksowe funkcje naprawy modelu
 Różne rodzaje powierzchni: prostokreślna, przeciągana, 

   wyciągana, chmury punktów, trasowana, rurowa, ścieżki 
   z profilu, uzupełniająca, zaokrąglająca, podziału i styczna

VISI Analiza
Funkcjonalności analizy geometrii są niezwykle użyteczne dla 
efektywnego programowania obrabiarek CNC. Najważniejszymi 
funkcjami są:
   Porównywanie modeli w celu wykrycia zmian geometrii
   Analiza krzywizn i promieni modelu
   Analiza grubości modelu
   Analiza pochylenia ścian
   Wydłużanie ścian modelu
   Zaślepianie otworów na modelu

Inżynieria Odwrotna
Moduł inżynierii odwrotnej jest całkowicie zintegrowany 
z systemem VISI. Przy użyciu głowicy skanującej ramienia 
pomiarowego Hexagon Romer uzyskujemy na ekranie 
chmurę punktów do dalszej obróbki lub możemy ją wczytać z 
innych systemów skanujących i wygenerować odpowiednią, 
zoptymalizowaną siatkę
   Bezpośrednie skanowanie
   Filtrowanie punktów
   Tworzenie siatki
   Naprawa siatki
   Tworzenie powierzchni



VISI
 

Oprogramowanie zwiększające 
wydajność.
VISI to system CAD/CAM/CAE do projektowania oraz 
wytwarzania form wtryskowych i narzędzi postępowych. 
Oferuje unikalne połączenie aplikacji, w pełni zintegrowane 
modelowanie krawędziowe, bryłowe i powierzchniowe oraz 
programowanie obróbki 2D, 3D i 5-osiowej z definicją przejść 
szybkościowych. Oprogramowanie wspomaga symulację 
wtrysku, pozwalając na analizę wszystkich faz procesu 
- począwszy od wypełnienia, poprzez docisk, aż do fazy 
odkształceń. System umożliwia rozwijanie geometrii nieliniowej 
wraz z obliczaniem obszarów bezpiecznych oraz efektem 
sprężynowania.

Dzięki szerokiemu zakresowi formatów plików VISI wyróżnia 
się na tle innych systemów CAD/CAM/CAE brakiem 
konieczności zamiany geometrii pliku CAD do CAM, 
wymaganej w tradycyjnych systemach. 

Tłoczniki
 VISI Progress (Rozwijanie & Projektowanie taśmy)
 VISI Progress (Projektowanie tłocznika)
 VISI Blank (Rozwijanie przetłoczeń)
 VISI Blank (Rozwijanie kołnierzy)
 VISI Blank (Sprężynowanie)

Formy wtryskowe
  VISI Analiza

  VISI Flow

  VISI Mould

Konstrukcja
 VISI 2D CAD
 VISI Modelowanie bryłowe
 VISI Modelowanie powierzchniowe 

 Standardowe formaty plików:
 STEP, IGES, VDA, Parasolid®, DWG, DXF, 
   SolidWorks, Solid Edge, Inventor
 VISI Modelowanie zaawansowane - odkształcenia

Dodatkowe moduły
  VISI Przeglądarka

  VISI Analiza

  VISI Elektroda

  VISI Inżynieria odwrotna

Programowanie obrabiarek CNC
Frezowanie:

  VISI Machining 2.5-Axis

  VISI Machining 3-Axis

  VISI Machining 5-Axis

  VISI Compass Technology

Obróbki elektroerozyjne:

  VISI PEPS-Wire (Wire EDM)

  VISI EDM (Sink Erosion)

Import natywnych plików:
Catia, NX, PTC, SAT, JT Open
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