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MBend
Autonomiczny program trójwymiarowej 
  symulacji dla pras krawędziowych firmy Metalix

MBend jest aplikacją do programowania 
symulowania pras krawędziowych CNC, mającą 
na celu maksymilizację zasobów produkcji. 
MBend pozwala na generowanie sekwencji 
gięcia offline i ustawień obróbki, z dynamiczną, 
trójwymiarową symulacją, w celu sprawdzenia 
ewentualnych kolizji między detalem a narzędziami 
czy palcami a komponentami maszyny.

 Możliwości
•  Bezpośredni transfer detail z SolidWorks, Solid Edge 
 i Inventor 

•  Import i rozwijanie trójwymiarowych brył z IGES i STEP

•  Automatyczny i ręczny wybór narzędzia oparty na   
 właściwościach materiału, maszyny i narzędzi 

•  Automatyczna i ręczna sekwencja gięcia z wykrywaniem   
 kolizji

•  Automatyczne i ręczne pozycjonowanie zderzaka z 
 graficznym nadzorem wszystkich osi 

•  Automatyczna kalkulacja wycofania 

•  Trójwymiarowa symulacja procesu gięcia z wykrywaniem   
 kolizji

•  Generowanie programów NC, w formacie wbudowanych   
 kontrolerów maszyny, bezpośrednio do kontrolera maszyny

•  Obszerne raporty ustawień dla operatora maszyny, włącznie  
 z sekwencją gięcia, obróbką oraz grafiką gięcia krok po kroku. 

Zalety
MBend zwiększa produktywność z:
•  Krótszym czasem od projektu do produkcji z 
 zautomatyzowanymi funkcjami 

•  Programowaniem offline redukującym czas przestoju  
 maszyny

•  Bezkolizijnymi sekwencjami gięcia, co oznacza   
 redukcję marnotrawstwa materiałów inwentarza 

•  Biblioteką narzędzi MBend, kompatybilną z   
 dostępnym oprzyrządowaniem, i powstałymi 
 raportami ustawień, gotowymi do produkcji
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Wydajny wybór narzędzia 
Oparty na:
•  Dostępności geometrii narzędzia i segmentów
•  Promieniu gięcia 
•  Maksymalnej sile
•  Uniknięciu kolizji

Pełna obsługa dla podwijania:
•  Wybierz domyślne narzędzie podwijające dla wyboru  
 automatycznego
•  Domyślny i edytowalny wstępny kąt gięcia

Wybór sekwencji gięcia
MBend automatycznie kalkuluje sekwencje gięcia, 
biorąc pod uwagę:  
•  Unikanie kolizji
•  Dostępność segmentów narzędzia 
•  Narzędzia ze «stopami» do zwisających kołnierzy

Pełna kontrola ręczna:
•  Podział gięć na gięcia częściowe 
•  Zmiany sekwencji gięcia przez  “przeciągnięcie i 
 puszczenie” dla pojedynczych, bądź wielu gięć

Pozycjonowanie zderzaka tylnego
MBend zapewnia opcje automatycznej i całkowitej 
ręcznej kontroli zderzaka tylnego:
•  Automatyczne pozycjonowanie zderzaka 
•  Automatyczne wycofanie obliczane według geometrii   
 kołnierza 
• Graficzna kontrola wszystkich osi zderzaka tylnego
•  Przyciąganie do wszystkich osi

Trójwymiarowa symulacja i wykrywanie kolizji
Automatyczna symulacja i wykrywanie kolizji:
•  Wykrywanie kolizji ze wszystkimi ruchomymi elementami 
•  Symulowanie sekwencji gięcia z pełną konfiguracją 
 maszyny w trójwymiarze – palce, narzędzia, detal 
 i maszyna 
•  Realistyczna wizualizacja gięcia (doginanie, 
 sprężynowanie) 
•  Manipulacja detalu przez operatora

Raporty ustawień
Kompleksowe Raporty ustawień zawierają:
•  Instrukcje sekwencji gięcia 
•  Szczegóły ustawienia narzędzi 
•  Obsługę produktu
•  Grafikę krok po kroku


