
A solução completa para engenharia reversa, 
fabricação e controle de qualidade de formas de vidro 3D

Modelagem, Achatamento, Frame, Comparação

PRODIM BENT GLASS



Prodim Bent Glass software is built in a way that we can provide a tailored package fitting a glass manufacturer’s needs

MODELAGEM

CRIE SUPERFICIES DE VIDRO EM 3D

O módulo modelagem ajuda fabricantes de vidro a criar uma superfície de vidro 3D a partir 
de dados de medição Proliner ou desenhos existentes. Operações complexas como dados de 
amostragem, interpolação de extremidades, montagem de superfície e criação de meshes 
tornam-se muito simples.

IMPORTAR Medição 3D Proliner (PRL8)

Desenho 3D (DXF)

Modelado 3D (IGES)

FUNCIONALIDADES Distinguir extremidades e dados de superfície

Amostragem de dados

Interpolação de borda

Encaixe de superfície

Criação de mesh

Ajuste da qualidade do modelo

Filtros multiplos para mostrar ou ocultar dados 
de desenvolvimento

EXPORTAR Modelo 3D (IGES-le)

ACHATAMENTO

TRANSFORME SUPERFÍCIES 3D EM PLANOS DE VIDRO 2D 
PRONTOS PARA PRODUÇÃO

O módulo Achatamento permite aos fabricantes de vidro transformar uma superfície 3D em uma 
superfície 2D desdobrada com apenas um clique. Os stresses mecânicos baseados na análise FEM 
são calculados no mesmo processo e o resultado é claramente visualizado em várias perspectivas. 
A superfície 2D pode então ser exportada como uma forma simplificada de contorno 2D para 
produção.

Operações como interpolação, off-set, linhas tangenciais e encaixe são fáceis de executar sem 
a necessidade de profundo conhecimento CAD. O software também mostrará se e onde a 
tangência é necessária, eventualmente aplicando-a ao raio do ficheiro de acordo com os valores 
de tolerância escolhidos. Finalizar a forma de contorno de vidro 2D é conseguido em minutos.

IMPORTAR Superfície 3D criada com MODELAGEM

FUNCIONALIDADES Achate superfícies 3D em superfícies 2D

Visualize os stresses mecânicos com base na análise FEM

Crie contornos 2D simplificados

Prepare contornos 2D para produção

Indicação clara se for necessária tangência

Função de linhas tangenciais (com tolerância personalizada)

EXPORTAR Forma de contorno 2D (DXF - file)

O software Prodim Bent Glass é desenvolvido de forma a que possamos fornecer um pacote personalizado adaptado às necessidades de cada fabricante de vidro



FRAME (criação de estruturas para forno)

COMPARAÇÃO

Ligue para aconselhamento sobre o pacote Prodim Bent Glass ideal para sua empresa: +31 492 57 90 50

MODELOS DE SUPERFÍCIE DE MATCH 3D PARA CONTROLE 
DE QUALIDADE IST E SOLL

Com o módulo Comparação, fabrico de vidro pode facilmente combinar dois modelos de superfície 
3D usando vários métodos de alinhamento. Os dados nominais e parâmetros de qualidade podem 
ser definidos e comparados tanto para superfícies quanto para limites/extremidades. Os resultados e 
possíveis desvios são claramente visualizados em 3D e podem ser exportados como visualizações de 
secção 2D simplificadas para comparar os resultados em 2D. Relatórios detalhados de qualidade PDF 
também podem ser gerados. Os produtos de vidro produzidos com defeito são caros, o módulo de 
comparação ajuda a evitar erros e acelerar o processo de medição de qualidade ao mesmo tempo.

CRIAR FRAMES DIGITAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE FORNO PARA MOLDES

O módulo Frame permite gerar uma estrutura de suporte digital com base em um modelo de 
superfície de vidro 3D. A estrutura de suporte pode ser editada para atender aos padrões de 
produção do fabricante. O quadro digital pode ser exportado como um desenho 3D completo, 
bem como em seções 2D simplificadas. É fácil visualizar e analisar as secções de quadros 2D e 
verificar se há desvios entre dados esperados e dados reais. As secções de quadros 2D, incluindo 
relatórios PDF com dados de construção relevantes, podem ser exportadas, fornecendo um 
conjunto completo de informações para construir moldes para a produção de vidro curvo.

IMPORTAR Superfície 3D criada com MODELAGEM

FUNCIONALIDADES Criar estruturas de suporte digital 3D com base 
em modelos de superfície 3D

Opções de personalização completas para estruturas 
de suporte para forno

Crie secções de quadros simplificadas em 2D

Gerenciar e verificar seções de quadros 2D 
(dimensões radiais e lineares)

Gerar relatórios de informações para construção e verificação de moldes

EXPORTAR Estrutura de suporte 3D (3D DXF) 

Secções de estrutura 2D (DXF) 

Dados de fabrico e relatório de análise de secção (PDF)

IMPORTAR Modelos de medição ou dados nominais processados por MODELAGEM

FUNCIONALIDADES Alinhamento automático e manual de dois modelos de superfície 3D

Combinação automática de dois modelos usando: 
dados de superfície, dados de limites/extremidades ou ambos

Compare duas superfícies ou dados nominais com dados de medição

Parâmetros de qualidade independentes e ajustáveis para dados de 
superfície, dados de limites/extremidades e dados de recortes interiores

Relatórios visuais baseados em cores, mostrando claramente 
se existem desvios

Crie vistas de secção simplificadas em 2D, 
incl. dados nominais e medidos

Organizar, visualizar e comparar visualizações de secção 2D

Gerar relatórios de qualidade

EXPORTAR Resultados do match 3D (IGES) e 2D (DXF)

Relatório de qualidade (PDF)



PACOTE DE SOLUÇÃO PROLINER IS TRACKER BENT GLASS

MODELAGEM, ACHATAMENTO, FRAME, COMPARAÇÃO

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Telefone: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Holanda

Prodim USA  Telefone:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

VISITE O NOSSO SITE PARA VÍDEOS DE DEMONSTRAÇÃO DE PRODIM BENT GLASS

Prodim distribui um pacote completo para medir vidro curvo. 
O pacote contém Proliner Industry Series: o instrumento de 
medição 3D mais flexível e eficiente do mundo para medir 
formas de vidro 3D.

Ligue para aconselhamento personalizado 
sobre a solução Proliner IS Tracker & 
Prodim Bent Glass Solution ideal 
para sua empresa

https://youtu.be/Fo6tznEv0eM
https://youtu.be/Z_8lIVD_q-k
https://youtu.be/TXLwDKrfoS4
https://youtu.be/KHad4c86k70
https://youtu.be/cRz9xUsR50A
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com

