
Информационен лист 

Стр. 1 от 3 | PTC Creo Intelligent Fastener Extension PTC.com 

 

 

 

PTC Creo® Intelligent Fastener Extension 

Подобряване на производителността на конструкцията с адаптивни библиотеки със скрепителни елементи и 
автоматизирано валидиране 

 
 

PTC Creo Intelligent Fastener Extension (IFX) разширява функционалността на 
скрепителния елемент на хардуера в PTC Creo Parametric™. PTC Creo IFX 
въвежда възможността за персонализиране на хардуерни библиотеки, 
добавя по-голяма гъвкавост на позициониране и предоставя на 
потребителите специализирани инструменти за валидиране. 

 
Сглобяването на скрепителни елементи като винтове, 

болтове, гайки, шайби и щифтове може да бъде 

трудоемка задача. Потребителят трябва да гарантира, че 

отворите съвпадат с другите съответстващи им части, 

имат правилния диаметър, както и че сглобяват 

правилния хардуер. PTC Creo Parametric автоматизира 

този процес, включително и достъпа до детайлни 

каталози (ANSI, DIN и JIS), като позволява на 

потребителите да намалят времето за поставяне и 

сглобяване на скрепителни елементи с до 90 процента. 

PTC IFX надгражда върху тази функция. С напълно 

приспособима библиотека способността за сглобяване 

на скрепителни елементи без генериране на 

референтни точки за сглобяване, повече опции за 

позициониране, както и инструменти за валидиране на 

конструкцията, PTC Creo IFX увеличава продуктивността 

на потребителите, елиминира грешките и намалява 

пролиферацията на частите. 

 
Ключови ползи 

 
• Увеличаване на производителността 

 

- Автоматизиране на повтарящи се задачи 
 

• Намаляване на пролиферацията на частите 
 

- Персонализиране на цялостна библиотека 

със скрепителни елементи за включване 

на специфичен хардуер за фирма или 

проект 

- Подобрена стандартизация 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сглобяване на скрепителни елементи във всички случаи 
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Ключови ползи (продължение) 

 
• Подобрени работни потоци на конструкцията 

 

- Автоматично създаване на отвори без 

референтни точки за сглобяване 

- Премахва изискването за ръчно изравняване на 

скрепителни отвори, които не разполагат с 

референтни точки за сглобяване 

• Подобрена точност на конструкцията 
 

- Инструменти за валидиране, за да се 

гарантира, че скрепителните елементи са с 

правилната дължина 

- Напълно изравнени монтажни отвори 

Автоматично ориентиране на клиновидни шайби по време на 
поставянето 

 

Възможности и спецификации 

 
• Разширена библиотека с щифтове 

 

• Персонализирана библиотека 
 

• Поддръжка на ориентацията на скрепителните елементи 
 

• Сглобяване на скрепителните елементи 

посредством Patterned References (референтни 

модели) в един-единствен работен процес 

• Поставяне на няколко скрепителни елемента 

в една стъпка, без да създавате външни 

референтни точки 

• Автоматизирана проверка на валидирането 
 
 

Автоматизирана проверка 



Информационен лист 

Стр. 3 от 3 | PTC Creo Intelligent Fastener Extension PTC.com 

 

 

 

Описание PTC Creo 

Parametric 

PTC Creo®  

Intelligent Fastener 

Extension Библиотека Винтове в мм и инчове 

DIN EN ISO 1207, 2009, 1580, 4762, 10642 

DIN 84, 85, 580, 912, 921, 931, 933, 960, 961, 963, 

6912, 7990, 7984, 7991 

ISO 4014, 4017, 6914, 8765, 8676, 

EN 24017, 

EN ISO 1207 

√ √ 

Шайби, в мм и инчове, 

обикновени – широко и 

тясно заключване – 

редовни и тежки 

√ √ 

Гайки, в мм и 

инчове, ISO 4032, 

7040 

Din 439, 934, 982, 1587 

√ √ 

Щифтове, в мм и 

инчове, ISO 2388, 

8734, 8735 

 √ 

Персонализиране  √ 

Конфигурации на винтове  √ 

Поддържане на множество скрепителни елементи с 

еднакъв размер, но с различна подчинена 

информация 

 √ 

Поставяне Автоматично създаване на отвор √ √ 

Зенкероване с цилиндричен зенкер √ √ 

Автоматизиран подбор на дължината √ √ 

Автоматизиран подбор на диаметъра на резбата √ √ 

Модел на скрепителния елемент по време на 

поставянето 
√ √ 

Инсталиране на скрепителния елемент на всички 

точки/цялата ос 
 √ 

Създаване на отвори без външни референтни точки  √ 

Регулиране на скрепителния елемент върху гредата с 

наклонени вътрешни повърхности 

 √ 

Монтиране на гайките на второстепенните сглобени 

модели (капсулирани/заварени гайки) 

 √ 

Потвърждаване Актуализиране на позицията на отвора и изравняване 

със скрепителните елементи 
 √ 

Определяне на правилните дължини на скрепителните 

елементи 
 √ 

 

 
Поддръжка на езици 

 
Английски, немски, френски, италиански, испански, 

руски, японски, китайски (опростен и традиционен) и 

корейски. 

 
Изисквания за поддръжка на платформата и 

системни изисквания 

 
Посетете страницата за поддръжка на PTC за най-

актуалната поддръжка на платформата и системни 

изисквания. 

За повече информация посетете: 

PTC.com/product/creo/3d-

cad/parametric/extension/intelligent-fastener 

или се свържете с търговски представител на PTC. 

 
© 2014, PTC Inc. Всички права запазени. Информацията, описана в 

настоящия документ, е предназначена единствено за информационна 

употреба, подлежи на промяна без предизвестие и не трябва да се приема 

като гаранция, ангажимент, условие или оферта от страна на PTC. PTC, 

емблемата на PTC, Product & Service Advantagе, Creo, Elements/Direct, 

Windchill, Mathcad, Arbortext, PTC Integrity, Servigistics, ThingWorx, 

ProductCloud и всички други наименования и емблеми на продуктите на 

PTC са търговски марки или регистрирани търговски марки на PTC 

и/или на нейните филиали в САЩ и други страни. Всички други продукти или 

фирмени наименования са собственост на съответните им притежатели. 
 
 

J3518–PTC Creo Intelligent Fastener Extension EN–0514 

http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
http://www.ptc.com/product/creo/3d-cad/parametric/extension/intelligent-fastener

