
DIMXPERT, TOLANALYST IR DFMXPRESS ĮRANKAI, 

LEIDŽIANTYS SOLIDWORKS VARTOTOJAMS KURTI 

MODELIUS ATSIŽVELGIANT Į GAMYBOS YPATUMUS 



DFMXPRESS 



DFMXpress 

• DFMXpress – technologiškumo patikros įrankis, leidžiantis inžinieriams 

patikrinti gaminio geometriją atsižvelgiant į gamybos metodus, nustatant, ar 

ją būtų sunku, brangu arba neįmanoma pagaminti. 

• Patikrinama šiems gamybos metodams: frezavimui, gręžimui, tekinimui ir 

lakštinio metalo lankstymui 



DFMXpress: naudojimo privalumai 

• Sumažinti laiką, praleistą konsultuojantis su gamyba. 

• Sumažinti išlaidas, nustatant brangias gamybos operacijas projektavimo 

stadijoje. 

• Nepatyrusių inžinierių apmokymas projektuoti technologiškas detales. 

• Gamybos atžvilgiu technologiškų ir ekonomiškų gaminių projektavimas. 



DFMXpress: funkcialumas - gręžimas 

• Gylio ir skersmens santykis 

• Kiaurymės dugnas 

• Kiaurymė kerta ertmes 

• Skylės kampas kitų paviršių atžvilgiu 

• Standartiniai gręžimo tipai 

• Dalinės skylės 



DFMXpress: funkcialumas - frezavimas 

• Perdaug gilios kišenės ir grioveliai 

• Suapvalinti išoriai kampai ir briaunos 

• Aštrūs vidiniai kampai 

• Nepasiekiami apdirbti elementai 



DFMXpress: funkcialumas – tekinimas 

• Ištekinamų skylių dugnas 

• Minimalus vidinio kampo spindulys. 



DFMXpress: funkcialumas – lakštinis metalas 

• Skylių skersmens patikra storio atžvilgiu 

• Skylių atstumas nuo lakšto krašto 

• Skylių tarpcentrinis atstumas 

• Rekomenduojami minimalūs lenkimo spinduliai 

 



 

DFMXpress: paprastas naudojimas 

Ištaisyti klaidas Paleisti DFMXpress, 

peržiūreti rezultatus 

Patikrinti su 

DFMXpress 

Nurodyti detalės 

tipą ir taisyklių 

paramertus 



DIMXPERT 



DimXpert 

• Intelektualus, automatizuotas 

matmenų, tolerancijų ir 

leistinųjų nuokrypų sudėjimas 

• Vizuali kontrolė ir grįžtamasis 

ryšys 

• Automatinis pernešimas į 

brėžinius 

• Integruotas su TolAnalyst 

• Standartų laikymasis 

 ANSI Y14.5M-2009 

 ANSI Y14.41-2003 

 ISO 1101 

 ISO 16792 

 

ASME 

ISO 



DimXpert: privalumai 

• DimXpert sprendžia šias problemas: 

 Be DimXpert: matmenys, tolerancijos bei leistinosios nuokrypos 
sudedamos rankiniu būdų bei nėra užtikrinamas brėžinių atitikimas 
gamybos reikalavimams.  

 Su DimXpert: matmenys, tolerancijos bei leistinosios nuokrypos 
sudedamos automatizuotai ir užtikrina gamybos reikalavimus 

 



DimXpert: kokio tipo detalėms skirtas? 

• Skirtas frezuojamoms, gręžiamoms 

ir tekinamoms detalėms: 

 Įskaitant apdirbtus liejinių ir kaltinių 
paviršius 

• Detalių tipai, kurie neskirtas: 

 Lakštinio metalo detales: 

−Lenkimai nepalaikomi 

−BET prizminiai elementai palaikomi: 
plokštumos, kiaurymės, kišenės 

 Liejiniai ir kaltiniai: 

−Nuolydžiai kolkas nepalaikomi 

−BET paviršiaus nuokrypos 
palaikomos 

 Išskirtinė geometrija 

−Krumpliaračiai, sriegiai, kumšteliai ir 
pan. 

 



DimXpert funkcionalumas: geometriniai elementai 

Kūginis 

įgilinimas Kūgis Skylė 

Cilindrinis 

įgilinimas 

Pleištavietė Įpjova Iškyša 
Cilindrinis 

paviršius 

Kišenė 
Laisvos formos 

paviršius Nuožula Suapvalinimas 

Plokštuma 

Plotis 



DimXpert funkcionalumas 

• Apdirbimo operacijų atpažinimas: 

 Automatinis palaikomų geometrinių elementų atpažinimas  

 DimXpert veikia su SolidoWorks ir importuotais modeliais 

1 Extrude (modeliavimo) operacija 

Plokštumos 

Pleištavietės 

Įpjovos 

Nuožulos 

10 (DimXpert) apdirbimo operacijų 

= 



DimXpert funkcionalumas 

• Geometrinių nuokrypų ir simetrinių tolerancijų matmenų sudėjimo 

schemos 

Geometrinės 

nuokrypos 

Simetrinės 

tolerancijos 



DimXpert funkcionalumas: automatinis matmenų dėjimas 

• Automatinio matmenų dėjimo schemos: 

 Patentuota technologija 

 Vartotojo pasirenkamos schemos 

1. Pažymėkite bazinius 

paviršius 

2. Sudėti matmenys ir tolerancijos 

pagal vartotojo pasirinkimą 

Pastaba: Žalia paviršių spalva nurodo, 

kad paviršiai yra pilnai aprašyti  



DimXpert funkcionalumas 



DimXpert funkcionalumas 

• Atvaizduoja tolerancijų 

statusą: 

 Kiekvieno paviršiaus spalva 
nurodo jo statusą: 

− Žalias = pilnai aprašytas 

− Geltonas = nepilnai 
aprašytas 

− Raudonas = per daug 
aprašytas 

− Originali spalva = DimXpert 
neatpažino 

• Integracija su brėžiniais: 

 Vaizdai su matmenimis 
įkeliami į brėžinius 

Prieš 

Po 



TOLANALYST 



TolAnalyst 

• Automatinė matmenų tolerancijų analizė 

• Kritinių ribų skaičiavimas 

• Kritinių matmenų paieška ir įvertinimas 

• Lengvai keisk tolerancijų skaitines 

reikšmes ir “gyvai” pamatyk poveikį 

mazgui 

• Gaminio gamybos kainos sumažinimas 

• Integracija su DimXpert 



Demonstracija 

04-Dimxpert/Top_plate.SLDPRT


KLAUSIMAI 


