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IN RE UAB ir Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. seminaras 

SOLIDWORKS gamyboje 2014 

Gerbiami kolegos, 

Kviečiame į seminarą skirtą apžvelgti SOLIDWORKS 3DCAD programos praktinio pritaikymo gamyboje 

galimybes. Seminaro metu pristatysime  SOLIDWORKS įrankius, modulius ir paslėptas galimybes, kurios yra 

naudotinos įvairaus profilio metalo apdirbimo įmonėse.  

Seminaro metu  plačiau pristatysime gamybos įmonėms aktualius SOLIDWORKS 3D CAD modulius: 

 SOLIDWORKS Costing – gaminio savikainos skaičiavimo modulis įvertinantis įmonėje 

naudojamų staklių, operatoriaus darbo laiko ir medžiagų savikainos įtaką gaminio kainai. 

 SOLIDWORKS Simulation – gaminio stiprumo ir patikrinimo skaičiavimo modulis. 

Taip pat seminaro metu pristatysime naujus SOLIDWORKS produktus: 

 SOLIDWORKS Plastics Advanced – liejimo formų ekspertinės analizės programinė įranga, 

skirta liejimo formų ir  aušinimo sistemų analizei ir optimizavimui. 

 SOLIDWORKS Inspection – gaminių kokybės kontrolės automatizavimo programinė įranga, 

padedanti automatizuoti kokybės kontrolės dokumentų sukūrimą, atlikti matavimo rezultatų 

apdorojimą ir vertinimą. 

Prašome registruotis į seminarą iki birželio 02 d. užpildant registracijos formą internete arba pranešant apie savo 

norą dalyvauti el. paštu konferencijos@inre.lt. Seminaras nemokamas, bet registracija BŪTINA! Daugiau informacijos 

telefonu (8~5) 212 4660. 

*Seminaro metu vyks loterija, kurioje bus galima laimėti personalinį 3D manipuliatorių. 

P R O G R A M A 
Seminaro vieta ir laikas: 

2014 m. birželio 03 d. 
Antradienis 

10:00-14:30 Pirmojo aukšto konferencijų salė, Konferencijų centras „Karolina“,  
Sausio 13-osios g. 2, Vilnius (seminaro vieta žemėlapyje) 

2014 m. birželio 05 d. 
Ketvirtadienis 

10:00-14:30 Didžioji konferencijų salė, Verslo lyderių centras „BLC“,  
K.Donelaičio g. 62 / V.Putvinskio g. 53, Kaunas (seminaro vieta 
žemėlapyje) 

Seminaro dienotvarkė: 

Laikas Pranešimo pavadinimas Trukmė 

9:30-10:00 Registracija 0:30 

10:00-10:15 Įžanginis žodis 

Andrej Jarmolajev | Plėtros direktorius | „IN RE“ UAB 
0:15 

10:15-11:10 SOLIDWORKS gudrybės projektuojant lankstinius, rėmines konstrukcijas ir 
mechanizmus. Bibliotekų ir makrokomandų naudojimas. 

Ramūnas Šablevičius | Produkto vadovas | „IN RE“ UAB 

0:55 

11:10-11:40 SOLIDWORKS Costing – gaminių savikainos skaičiavimas ankstyvoje projektavimo 
stadijoje 

Andrius Klevinskis | Produkto vadovas | „IN RE“ UAB 

0:30 

11:40-12:10 Kavos pertraukėlė 0:30 

12:10-12:40 SOLIDWORKS Inspection –  gaminių kokybės kontrolės procesų automatizavimas 

Andrius Klevinskis | Produkto vadovas | „IN RE“ UAB 
0:30 

12:40-13:10 SOLIDWORKS Plastics Advanced –  liejimo procesų analizė projektuojant liejimo formas 

Ramūnas Šablevičius | Produkto vadovas | „IN RE“ UAB 
0:30 

13:10-13:40 SOLIDWORKS Simulation – inžinerinės analizės įrankių pritaikymas praktikoje 

Andrej Jarmolajev | Plėtros direktorius | „IN RE“ UAB 
0:30 

13:40-14:10 Stratasys 3D spausdintuvai – paverskite savo idėjas realiais modeliais 

Ramūnas Šablevičius | Produkto Vadovas | „IN RE“ UAB 
0:30 

14:10-14:30 Diskusijos, klausimai 0:20 

mailto:office@inre.lt
http://www.3dcad.lt/
http://www.solidworks.com/sw/news/list_seminars.htm?seminar=1-12A4QD
mailto:konferencijos@inre.lt
https://www.google.lt/maps/place/Hotel+and+conference+center+Karolina/@54.6926522,25.2209911,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe2bbba0e95a8130d
http://maps.google.lt/maps/place?q=Verslo+lyderiu+centras+BLC,+K.Donelai%C4%8Dio+g.+62+%2FV.Putvinskio+g.+53,+Kaunas&hl=en&ie=UTF8&cid=3300939845283092210
http://maps.google.lt/maps/place?q=Verslo+lyderiu+centras+BLC,+K.Donelai%C4%8Dio+g.+62+%2FV.Putvinskio+g.+53,+Kaunas&hl=en&ie=UTF8&cid=3300939845283092210
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Trumpai apie pristatomus produktus 

SOLIDWORKS Inspection 

(www.SOLIDWORKS.com/inspection)  

 

SOLIDWORKS Inspection – gaminių kokybės kontrolės 

automatizavimo programinė įranga, kuri automatizuoja 

kokybės tikrinimo brėžinių ir ataskaitų kūrimą 

atsižvelgiant į kokybės reikalavimus (AS1902, PPAP ir 

t.t.).  

SOLIDWORKS Inspection leidžia įrašyti matmenų 

patikrinimo rezultatus rankiniu būdu, arba perduoti tiesiai 

iš koordinatinių matavimo mašinų (CMM), tokiu būdu 

automatizuojant gaminių kokybės patikrinimo ir matavimo 

rezultatų vertinimo procesą. 

SOLIDWORKS Inspection veikia ne tik SOLIDWORKS 

programa sukurtais brėžiniais, bet ir su brėžiniais 

išsaugotais PDF, TIFF arba JPG formatu. 

SOLIDWORKS Plastics Advances išplečia SOLIDWORKS Plastics 

Premium galimybes atliekant liejimo formų analizę. Programa įgalina 

analizuoti aušinimo procesą liejamoje detalėje bei prognozuoti jos 

liekamųjų deformacijų dydį. Taip pat šis modulis įgalina įvertinti 

aušinimo kanalų įtaką liejiniui, optimizuoti aušinimo procesą, siekiant 

sumažinti aušinimo laiką ir gamybos sąnaudas bei optimizuoti liejamą 

detalę, jos liejimo formą ir liejimo technologinius parametrus. 

SOLIDWORKS Plastics Advances 

(www.SOLIDWORKS.com/plastics)  

 

SOLIDWORKS Costing 

(www.solidworks.com/sw/products/3d-

cad/manufacturing-cost-estimation-quoting.htm)  

 

SOLIDWORKS Costing – gaminio savikainos 

skaičiavimo modulis skirtas frezuojamų, tekinamų arba 

lankstomų detalių savikainos skaičiavimui. Su naująją 

programos versija galima greitai apskaičiuoti gaminio 

savikainą įvertinant nuo ruošinio pašalinamos medžiagos 

kiekį, taip pat įvertinti staklių paruošimo darbui laiko 

sąnaudas, detalių įtvirtinimo/nuėmimo nuo staklių laiko 

sąnaudas bei ruošinio atliekų kiekio įtaką gaminio 

savikainai. Visi šie įrankiai įgalina ankstyvoje komercinio 

pasiūlymo ruošimo stadijoje nustatyti gaminio kainą bei 

palyginti keleto alternatyvių gamybos variantų savikainą, 

siekiant sumažinti gamybos kaštus. 

Nemokama dvimačio projektavimo sistema, kuria galima kurti, redaguoti 

ir saugoti brėžinius DWG, DXF ir PDF formatais. Lengvai suprantama 

vartotojo sąsaja užtikrina greitą programos įsisavinimą. Programą galite 

atsisiųsti iš www.2dcad.lt puslapio. 

DraftSight 

(www.2DCAD.lt) 
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