“Desde a implantação do TopSolid® em nossa empresa, foi
possível notar uma melhora significativa em relação aos
tempos de desenvolvimento e resultados qualitativos.
Criamos uma biblioteca com diversos processos, que agilizam
a instalação de componentes e periféricos, bem como
proporcionam uma melhor condição para visualização dos
movimentos (cinemática) de gavetas, segmentos, extração
etc. Além dos benefícios obtidos no projeto, o software é
muito utilizado pelos ferramenteiros, no chão de fábrica,
como auxílio para os ajustes e montagens dos moldes. Os
resultados obtidos na qualidade dos serviços, agilidade dos
prazos de conclusão, etc, tem impactado na satisfação plena
dos nossos clientes internos e externos.”

CADEIA DE INTEGRAÇÃO TOPSOLID

A mais completa
e integrada solução de
CAD CAM CAE PDM
para ferramentarias.

Marcos D’Aflita
Tooling Director

“Com o TopSolid'Mold reduzimos pela metade o tempo para
projetarmos moldes técnicos de até 40t. Criar mecanismos
complexos e validá-los checando colisões estáticas e dinâmicas
é algo fundamental para redução nos retrabalhos. Em termos
de detalhamento técnico, a geração automática de desenhos
de peças, conjuntos e sub-conjuntos permitiu reduzirmos em
mais de 60% o tempo gasto dos projetistas nessa atividade”

Reginaldo Barcelos
Gerente Administrativo

“A Polimold sempre buscou oferecer um produto alinhando
tecnologia e qualidade. Possuímos uma extensa biblioteca de
componentes, com 2 milhões de combinações de Porta Moldes
e 10 mil componentes para Sistema de Câmara Quente. Com o
TopSolid conseguimos atingir os nossos objetivos de
produtividade, facilitando a troca de informações entre os
departamentos e automatizando rotinas diárias de projetos.”

KNOW-HOW ESPECÍFICO NA INDÚSTRIA E
PROXIMIDADE AO CLIENTE ATRAVÉS DO MUNDO

Diante de tudo isso, a dificuldade das empresas não está na compreensão do
quanto tudo isso vai afetar positivamente a produtividade e a rentabilidade das
nossas indústrias, mas sim, em como podemos transitar do modelo atual de
manufatura para a chamada manufatura avançada.

TopSolid’Cam
Fresamento de 2-6 eixos,
ilimitados eixos para
mill/turn, Wire EDM 5 eixos
– todos baseado em total
simulação da máquina.

TopSolid Group, uma das líderes mundiais em soluções CAD / CAM / CAE / PDM, é
a segunda maior empresa do segmento na França e está entre as Top10 do mundo.
A TopSolid Group oferece uma solução única, totalmente integrada, para diversas
indústrias seja para design de produto, automação industrial, caldeiraria leve e
pesada, ferramentaria de moldes e de estampos, usinagem pesada e de precisão,
marcenarias e indústria de móveis.

TopSolid’Electrode
Assistente
verticalizado para
extração e
produção de
eletrodos.

Compreendendo que o Brasil é um dos mais importantes mercados mundiais, a
TopSolid Group inaugurou em meados de 2006 sua subsidiária no País, a TopSolid
Brasil, responsável pela distribuição, comercialização, implantação e suporte dos
softwares.

TopSolid’Pdm
Espinha dorçal para o
gerenciamento dos dados do
projeto e produto.

TopSolid’Design
Poderosa
ferramenta de
projetos para
qualquer Indústria.

Além da qualidade dos produtos, tem como diferencial uma equipe técnica
multidisciplinar, em constante intercâmbio com os engenheiros de aplicação e
TopSolid’Mold
O projeto digital e
cadeia de manufatura
para as ferramentas de
Moldes e Matrizes.

Agenor Gualberto
Gerente de Produto / Hot-Runner Systems

“Após utilizar o TopSolid’Mold durante a última década, nós
da NTC podemos comprovar sua eficiência. Além de ser um
software muito ágil na criação de projetos de moldes de
injeção plástica, suas ferramentas de cinemática nos dão
total segurança no desenvolvimento de mecanismos
complexos dos mais variados tipos.”
André Maciel Evaldt
Coordenador de Projetos

Não resta dúvidas então sobre como a indústria deverá operar no futuro.
Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial, Robotização, Big Data, entre
outras, são apenas alguns exemplos dessas novas tecnologias que estão
entrando em nosso cotidiano.

Conhecendo melhor a integração e associatividade da solução
CAD/CAM/CAE/PDM da família TopSolid, você verá que os conceitos
propagados como inovadores dentro da indústria 4.0, são os mesmos que
nortearam a evolução do TopSolid nos últimos 30 anos.

Flávio Tesser
Gerente Engenharia

“O mundo da ferramentaria evolui constantemente, todos os
dias temos equipamentos mais eficientes e precisos.
Entretanto, em determinado momento desta evolução, algo
diferente precisa ser pensado. Neste contexto destacamos a
solução integrada TopSolid® como sendo a ferramenta que
possibilitará esta “quebra” na maneira de projetar e fabricar
moldes. A Moldtool acredita neste processo integrado para
produzir moldes “seriados” de forma mais rápida e barata
como sendo o grande avanço tecnológico a ser alcançado.
Investir em um processo que possibilita aumentar a
produtividade de todos os recursos disponíveis é mais
eficiente do que comprar uma máquina moderna.”

Nos últimos anos temos sido bombardeados por uma série de novas tecnologias
que visam aumentar a performance das nossas empresas em busca da tão
falada Indústria 4.0. Considerada a Quarta Revolução Industrial, o conceito
engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle
de dados e tecnologia da informação, aplicadas a processos de manufatura.

Click2Cast
Análise e validação de
processos de fundição
para metais ferrosos e
não ferrosos.

www.topsolid7.com.br
TopSolidBrasil
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TopSolid7 Brasil

vendas@topsolid7.com.br

Há mais de 30 anos
praticando indústria 4.0.

TopSolid’PlasticFlow
Aplicação integrada para
a validação da
injetabilidade da peça.
Cadmould / Varimos®
Software de engenharia para
simulação do de injeção /
otimização automática do
processo de injeção.

A cada dia as empresas precisam desenvolver um número maior de orçamentos
para fechar um número menor de negócios. Nada é mais estratégico do que um
orçamento bem dimensionado feito de forma rápida e assertiva. Isso pode
definir o sucesso ou insucesso do seu negócio!

Com prazos cada vez mais curtos, as empresas buscam sistemas de fabricação
cada vez mais eficientes. Por essa grande razão os conceitos da indústria 4.0
estão sendo cada vez mais empregados. Tudo isso pressiona a fase de projeto
que é sem dúvida o grande gargalo das empresas.

ORÇAMENTO/ PRÉ-PROJETO
As soluções verticais compreendem:
A capacidade de receber arquivos
2D/3D de qualquer CAD de forma
nativa ou através dos formatos
neutros, desenvolver rapidamente
análises de massa, espessuras,
contra-saídas, áreas projetadas,
entre outras. Sem contar a facilidade
em modificar o modelo recebido
para atender as demandas da
moldagem por injeção, são apenas
alguns exemplos da importância de
nosso poderoso CAD High-End.

Quando vamos orçar por
similaridade, o TopSolid’Pdm agiliza
muito a localização das equivalências
entre o projeto atual e os existentes.
Nos casos em que precisamos
desenvolver os estudos de
pré-projeto, podermos aproveitar
peças, subconjuntos ou até mesmo
conjuntos inteiros de projetos
existentes, será fundamental para
sermos eficientes, rápidos e precisos
na concepção de um novo projeto.

Agregar valor ao cliente
significa auxiliá-lo na
antecipação de informações
fundamentais sobre a
injetabilidade da peça,
mostrando potenciais
problemas e trazendo uma
visão do sistema de injeção
necessário, da definição da
máquina injetora requerida,
bem como do tempo de ciclo
estimado. São essas e outras
razões que fazem do
TopSolid’PlasticFlow e do
Cadmould parceiros
essenciais na hora de ofertar
um molde.

PROJETO
As soluções verticais compreendem:

CAD

Avaliar a factibilidade do produto, mensurar
a qualidade do modelo 3D, recuperar
regiões com defeitos, ou mesmo modelar o
produto se necessário, além de analisar
possíveis problemas de construção
estéticos ou de injetabilidade e propor
melhorias. Na fase inicial do projeto é muito
importante levantar todas informações
inerentes ao produto e documentar tudo.

Reduzir o número de “Try-Outs”
necessários para validar um molde é
fundamental, com o Cadmould
podemos antever todos os potenciais
problemas de preenchimento, de
aprisionamento de ar, empenamento,
entre outros. Com isso evitamos
retrabalhos desnecessários que hoje
consomem o lucro do negócio.

Estudar o posicionamento da peça (ou
peças no caso de moldes com múltiplas
cavidades), bem como a definição da
partição e dimensionamento dos blocos e
seus insertos é sem dúvida a parte mais
crítica e demorada do projeto de um
molde. Com o TopSolid’Split trazemos
uma nova metodologia que agiliza essa
importante fase do projeto.

CAE
A ferramenta “Pré-Projeto” através de
bibliotecas e componentes inteligentes do
TopSolid’Mold nos permite configurar
rapidamente um molde, com o objetivo de validar
conceitual e construtivamente o projeto. Com
este estudo é possível vincular as informações
de mercado e chegar a um custo muito
aproximado do valor real, estes resultados
compartilhados com o cliente demonstram
transparência e profissionalismo e aumentam
significativamente a chance de fechar negócio.

Usinar materiais tratados, em máquinas multi-eixos, com ferramentas de alta
performance, integrando a inspeção em processo são alguns dos desafios que
toda empresa precisa enfrentar se quiser implementar as melhores práticas de
manufatura, a chamada indústria 4.0.

Seja desenvolvendo o projeto com um único projetista, seja
valendo-se do desenvolvimento colaborativo (engenharia
simultânea), o TopSolid’Mold é o mais avançado software de
projeto de moldes de injeção do mercado.
Com bibliotecas digitais de porta moldes e
componentes dos principais fornecedores do mercado nacional
e internacional, o TopSolid’Mold oferece funções dedicadas a
criação, posicionamento, alojamento e codificação de gavetas e
articulados, sistemas de refrigeração, de extração, de
alimentação, entre outros.
Visando antever os problemas que levam a
retrabalhos indesejados, auxilia o projetista com análises de
colisão estática automática, bem como um avançado sistema
de cinemática para detectar colisões dinâmicas impedindo que
equívocos cheguem na manufatura.

MANUFATURA
As soluções verticais compreendem:

CAM

Mais do que um CAM para programação “off-line”, o
TopSolid”Cam se notabiliza por oferecer um conjunto de
soluções integradas visando a automação de processos
de manufatura via CAM. São eles o TopMachine, gestor
de máquinas e fixações, o TopTool, gestor de
ferramentas e condições de corte, o TopProcess,
gestor de processos de usinagem, e o TopFab, gestor
de documentos de fábrica.
Com o TopSolid’Cam podemos programar usinagens
técnicas 2D ½ e 4/5 indexados com base em ciclos e
corretores, bem como usinagens 3 e 5 eixos de alta
performance, ideais para as ferramentas de alto
rendimento atuais, além de torneamento e máquinas
multitarefas.

No Brasil, o pouco uso de softwares de engenharia para validar o projeto do
molde antes de iniciar sua fabricação é definitivamente a principal causa de
retrabalhos. Mas, para quem injeta a peça plástica, otimizar o ciclo em máquina
pode significar um grande ganho de produtividade e rentabilidade.

VALIDAÇÕES E MELHORIAS
As soluções verticais compreendem:

Muitas decisões são tomadas durante o curso de
desenvolvimento de uma peça plástica e seu
molde. Precisamos nos certificar de estarmos
tomando as decisões corretas, porém, como
saber disso sem todas as informações?
Um molde mais caro ou mais barato, com mais ou
menos cavidades, sendo usado em uma máquina
maior ou menor, tudo isso parece vago se não
sabemos com precisão qual é o tempo de ciclo e o
índice de refugo esperado em combinação de
projeto de molde e capacidade de máquina.
Essas são algumas das perguntas que o Cadmould
pode lhe ajudar a responder, trazendo maior
assertividade e qualidade no processo decisório.

Como temos visto tudo inicia pelo modelo
3D, de maneira que o processo de
erosão a fio não tem porque ser
diferente. O TopSolid’Wire reconhece
automaticamente as geometrias e
informações de processo diretamente
do arquivo do projeto, e escolhe a melhor
tecnologia de corte dependendo das
variáveis que configuramos para cada
máquina, calibre de fio e rugosidade.

Existem grandes margens para
redução de ciclo na injeção de
borracha. O Cadmould Rubber é
único em sua capacidade de
simular com precisão o
comportamento do processo de
vulcanização e cura da
borracha, auxiliando tanto na
correta definição da composição
da massa, bem como na
especificação dos melhores
parâmetros de processo.

Por mais que se tente é impossível eliminar o
processo de erosão por penetração. Ao contrário,
máquinas que orbitam, com magazine,
carregamento automático, entre outros recursos
tem requerido além da geração do eletrodo, toda
uma programação e gestão da queima.
Com isso, o TopSolid’Electrode que já era
reconhecido como o mais eficiente sistema de
extração e detalhamento de eletrodos, agora se
diferencia também por auxiliar na automação da
programação das eletro-erosões CNC.

PDM
Quem atua no segmento de ferramentaria sabe que mudanças de última hora são
corriqueiras, e são elas as causadoras principais de erros de fabricação. Através da
integração e associatividade que o TopSolid’Pdm está constantemente gerenciando,
torna-se impossível fabricar uma não-conformidade com a família de soluções TopSolid.

Enquanto as empresas
continuarem a utilizar da “tentativa
e erro” para encontrar o melhor
processo, boa parte da sua
lucratividade continuará a se
perder na forma de tempos de ciclo
e níveis de refugos mais altos do
que poderiam ser. O VARIMOS
combina a simulação de injeção do
Cadmould com o sistema de
otimização CQC® (Continuous
Quality Control) para encontrar de
forma automática o processo ótimo
para determinado conjunto de
máquina e molde.

Um dos setores que mais tem perdido
dinheiro pelo pouco uso de tecnologias de
simulação e otimização é o de fundição de
metais ferrosos e não ferrosos. Definir com
qualidade e precisão o sistema de
alimentação é a chave para um processo de
fundição seja de injeção em alta ou baixa
pressão, ou por gravidade. Com o Click2Cast
podemos antever e resolver problemas de
aprisionamento de ar, porosidade, junta fria,
entre outros.

