MODELOWANIE 3D

I OBLICZENIA RUROCI¥GÓW CINIENIOWYCH W INSTALACJACH PRZEMYS£OWYCH

mawiane w niniejszym artykule oprogramowanie AutoPIPE  to program obliczeniowy przeznaczony do analizy wytrzyma³ociowej systemów ruroci¹gów cinieniowych (przemys³owych) ró¿nego rodzaju. Wspó³pracuje
z najwa¿niejszymi systemami CAD wykorzystywanymi na ca³ym wiecie do projektowania obiektów przemys³owych, tj.: Intergraph PDS, Cadcentre PDMS, Rebis AutoPLANT.
AutoPIPE jest samodzielnym programem z dziedziny CAE (Computer Aided Engineering) przeznaczonym do
obliczeñ naprê¿eñ w systemach ruroci¹gów, analiz naprê¿eñ w króæcach, obci¹¿eñ dzia³aj¹cych na króæce zbiorników oraz projektowania konstrukcji nonych, w warunkach obci¹¿enia statycznego i dynamicznego. AutoPIPE
spe³nia wytyczne wielu norm miêdzynarodowych, m.in. ASME, British Standard, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC,
UBC, WRC, DIN, przy przeprowadzaniu z³o¿onych analiz ca³ego systemu. Wersja 6.0 dzia³a w rodowisku Windows
95/NT i pozwala na pracê w sieci.
Dostêpne s¹ dwie wersje programu AutoPIPE: PLUS i Standard. Wersja PLUS umo¿liwia prowadzenie dodatkowych, z³o¿onych analiz, niedostêpnych w wersji Standard. AutoPIPE jest sprawdzonym, dobrze znanym w rodowisku fachowców programem, dostêpnym w wersji komercyjnej od 1986 roku. Rygorystyczna kontrola jakoci wyników obliczeñ i ich weryfikacji z rzeczywistoci¹ pozwoli³a na wpisanie programu AutoPIPE na listê unikatowych
narzêdzi dopuszczonych do obliczeñ w energetyce j¹drowej.

AUTOPIPE 6.0  NAJWA¯NIEJSZE CECHY
Zaprojektowany w celu spe³nienia oczekiwañ firm zajmuj¹cych siê projektowaniem systemów ruroci¹gów cinieniowych (przemys³owych) AutoPIPE wykorzystuje
wszystkie standardy
obs³ugi Windows,
technologiê programowania zorientowanego obiektowo i interfejs projektowy
CAD. Zgranie ze sob¹
tych sk³adników da³o
w efekcie system pozwalaj¹cy na szybkie
tworzenie, modyfikowanie i przegl¹danie
modeli orurowania, zbiorników i konstrukcji nonych.
Graficzna reprezentacja modelu jest wywietlana na
bie¿¹co w trakcie jego tworzenia, umo¿liwiaj¹c bezporedni¹ kontrolê wizualn¹. AutoPIPE prowadzi równie¿
na bie¿¹co z³o¿on¹ analizê poprawnoci  zaraz po wprowadzeniu nowego elementu lub zmianie ju¿ istniej¹cego
sprawdzana jest zgodnoæ z przyjêtym standardem projektu.
Wykorzystuj¹c opcjê zorientowanego obiektowo interfejsu u¿ytkownika, po wskazaniu elementu na rysunku mo¿na wstawiaæ, usuwaæ lub modyfikowaæ parametry techniczne, zamocowania oraz geometriê ca³ego zakresu punktów przy pomocy jednego polecenia. Graficzne wskazania elementów s¹ tak¿e wykorzystywane
np. do operacji usuwania, kopiowania i wstawiania .
AutoPIPE zawiera bogat¹ bibliotekê materia³ów oraz
elementów sk³adowych systemów instalacji ruroci¹gów
przemys³owych i elementów konstrukcji nonych. W bi-
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bliotece materia³ów ujêto w³aciwoci zale¿ne od temperatury i parametry dopuszczalne zale¿ne od kodów w standardach ASME/ANSI, DIN, JIS i innych. Bibliotekê tê
mo¿na ponadto rozbudowywaæ. Tak¿e biblioteka elementów konstrukcji nonych mo¿e byæ rozbudowywana i dostosowywana do lokalnych standardów.
Konstrukcje none
mog¹ byæ tworzone
i modyfikowane
w trybie interaktywnym, przy wykorzystaniu interfejsu AutoPIPE. Dziêki temu,
podobnie jak elementy systemu ruroci¹gów, u¿ytkownik mo¿e ³atwo kopiowaæ, wstawiaæ i modyfikowaæ konstrukcje za pomoc¹ jednej operacji  uprzednio wskazuj¹c wszystkie elementy
lub tylko jeden z nich.
Analiza nieliniowa
AutoPIPE umo¿liwia dowolnie kszta³towaæ sekwencje obci¹¿eñ nieliniowych. Mo¿na na przyk³ad
ustaliæ, aby parametry obci¹¿enia wiatrem, symulacja
obci¹¿eñ sejsmicznych i inne dodatkowe obci¹¿enia
by³y liczone bezporednio po obci¹¿eniu grawitacyjnym, ale równie¿ mo¿liwe jest, aby obci¹¿enia dodatkowe by³y liczone po naprê¿eniach termicznych.
Opcje kszta³towania sekwencji obci¹¿eñ pozwalaj¹
równie¿ na to, aby obliczyæ obci¹¿enia grawitacyjne
i termiczne przy u¿yciu analizy nieliniowej oraz obci¹¿enia sejsmiczne przy u¿yciu analizy liniowej (zgodnie z zaleceniami UBC i innych standardów projektowych) w jednym cyklu obliczeniowym.

Metoda elementów skoñczonych
Jedn¹ z najwa¿niejszych cech funkcjonalnych programu AutoPIPE jest fakt ³atwej w obs³udze implementacji metody elementów skoñczonych w zakresie obci¹¿eñ statycznych jak i dynamicznych. Wykorzystanie inteligentnego interfejsu obs³ugi pozwala u¿ytkownikowi
nieznaj¹cemu wszystkich podstaw teoretycznych metody elementów skoñczonych na praktyczne jej wykorzystanie w codziennej pracy projektowej.
Analiza dynamiczna
Szczególnie interesuj¹ce s¹ mo¿liwoci systemu
w zakresie analizy dynamicznej. AutoPIPE ma wbudowany symulator uderzenia hydraulicznego. Z kolei u¿ytkownicy innego programu  REBIS Puls, w którym obliczane s¹ drgania wymuszone zaburzeniami przep³ywu
lub pulsacje cinienia wywo³ane elementami instalacji
mog¹ automatycznie wykorzystaæ otrzymane wyniki do
obliczenia dynamicznej odpowiedzi systemu ruroci¹gów.
Prezentacja wyników  post processing
Po przeprowadzeniu analizy systemu ruroci¹gów
mo¿na po prostu klikn¹æ na rysunku modelu, aby natychmiast obejrzeæ rozk³ad naprê¿eñ, obci¹¿eñ i odkszta³ceñ w dowolnym punkcie. Naprê¿enia s¹ kodowane kolorami, drgania prezentowane w postaci filmu animowanego, a okienko rozwijalne pozwala in¿ynierowi
na dok³adniejsz¹ analizê krytycznych obszarów bez potrzeby przegl¹dania olbrzymich iloci wydruków w postaci zestawieñ tabelarycznych.
Program dysponuje wszechstronnym generatorem raportów z filtrowaniem i porz¹dkowaniem wyników. Sortowanie obci¹¿eñ wed³ug kodów odbywa siê automatycznie. Mo¿liwe jest grupowanie ró¿nych naprê¿eñ termicznych, obci¹¿eñ wiatrem i falowaniem wody, sejsmiczych, a tak¿e wszystkich obci¹¿eñ dynamicznych
w jednym cyklu, z wyszukiwaniem skrajnych wartoci.
Wykorzystuj¹c opcjê wyboru wskazanych elementów, u¿ytkownik na rysunku modelu mo¿e wybraæ
punkty, które maj¹ byæ ujête w raporcie. Raport mo¿e
zawieraæ tylko 2 sporód 1000 punktów modelu obliczeniowego.
Wspó³praca z programami CAD
AutoPIPE 6.0 mo¿e wczytywaæ modele systemów
ruroci¹gów z programów Intergraph PDS, Cadcentre
PDMS, Rebis AutoPLANT, AutoPLANT Designer/Isometrics i PASCE. Dodatkowo, AutoPIPE mo¿e importowaæ modele konstrukcji nonych z Rebis MultiSteel, je¿eli s¹ one przygotowane wed³ug tej samej normy dla
konstrukcji stalowych. Z kolei eksport modelu mo¿e odbywaæ siê z powrotem do programu AutoPLANT  bezporednio lub przy u¿yciu formatu DXF  do innych programów w rodowisku Microstation i AutoCAD-a.
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Szczególnie istotna jest wspó³praca z wykorzystywanymi w Polsce programami Intergraph PDS oraz Cadcentre PDMS, jak równie¿ w pe³ni obiektowym programem AutoPLANT. AutoPLANT stanowi powa¿n¹
alternatywê dla wymienionych systemów ze wzglêdu na
to, ¿e pracuje on
w rodowisku popularnego u nas programu AutoCAD R14
i AutoCAD Map,
polskojêzycznym
profesjonalnym systemie CAD. AutoPLANT pozwala na
dwukierunkow¹ wymianê danych z systemem AutoPIPE, a wiêc stosuj¹c
go, mamy mo¿liwoæ uwzglêdnienia poprawek i zmian
wprowadzonych na etapie analizy numerycznej bezporednio do modelu, dziêki czemu unikamy niezgodnoci
podczas transferu danych oraz pomy³ek operatorskich.

n¹ ofertê w zakresie modelowania 3D, wykonywania dokumentacji rysunkowej, w tym rzutów
i przekrojów oraz rysunków izometrycznych 
o kolejne modu³y systemu AutoPLANT.
± Po trzecie  projektowanie i eksploatacja: najnowsze wersje programów firmy Rebis z serii CAD 2D
 AutoPLANT Instrumentation Workgroup i AutoPLANT Process Workgroup wraz z systemem
REBIS PlantLIFE  doskonale uzupe³niaj¹ siê, tworz¹c modularny, wielozadaniowy system projektowania, eksploatacji i modernizacji obiektów przemys³owych o dowolnej skali. Wszystkie elementy systemu wykorzystuj¹ standardy zaproponowane przez Microsoft  zarówno przy wymianie
informacji, jak i jej sk³adowaniu w dowolnej bazie
danych ODBC. Narzêdzia udostêpniane do dostosowania do indywidualnych potrzeb u¿ytkownika to m.in. Visual BASIC w kilku odmianach czy
praca z wykorzystaniem elementów znanych
wszystkim programów pakietu MS Office.

NA ZAKOÑCZENIE...
AUTOPIPE 

ELEMENT SYSTEMU

CAD/CAE

Kompletny projekt obiektu przemys³owego jest prawdziwym wyzwaniem. Multidyscyplinarny, trudny pod
wzglêdem zarówno organizacji, jak i wykonania. Podobnie wygl¹da sytuacja przy zarz¹dzaniu eksploatacj¹ istniej¹cych ju¿ obiektów. Ze wzglêdu na te w³anie czynniki zagadnienie to doskonale nadaje siê do wykorzystania odpowiednio przygotowanego, z³o¿onego, modularnego systemu CAD/CAE. Jak siê wydaje, narzêdzia
proponowane przez firmê Rebis doskonale realizuj¹ to
zadanie. Nie jest w tym miejscu spraw¹ najwa¿niejsz¹
platforma CAD  jak to siê powszechnie przyjê³o uwa¿aæ. W chwili obecnej o wyborze takiego systemu decyduj¹ czynniki organizacyjno  wdro¿eniowe, do których
zaliczyæ nale¿y mo¿liwoæ powszechnego dostêpu do
danych wytworzonych i sk³adowanych w takim systemie. Ale to ju¿ temat na osobne opracowanie.

REBIS AUTOPLANT
SYSTEM PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI OBIEKTÓW
PRZEMYS£OWYCH

Jakie potrzeby spe³niæ mo¿e system AutoPLANT
i czy mo¿na go stosowaæ równie¿ tam, gdzie wdro¿enia
systemów CAD lub systemów zarz¹dzania eksploatacj¹
ju¿ trwaj¹?
± Po pierwsze  obliczenia: unikatowe modu³y obliczeniowe  AutoPIPE, Puls, PlantFLOW  wspó³pracuj¹ miêdzy sob¹. Co wiêcej, wspó³pracuj¹
z programami CAD 3D wszystkich wa¿niejszych
producentów. Szczególnie du¿ym uznaniem cieszy siê na ca³ym wiecie AutoPIPE  a to za spraw¹ omawianych powy¿ej cech funkcjonalnych.
± Po drugie  modelowanie 3D i dokumentacja 2D:
Rebis konsekwentnie rozszerza swoj¹ profesjonal-
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Program AutoPIPE w wersji demonstracyjnej mo¿na
znaleæ na p³ycie CD do³¹czonej do niniejszego numeru. Wersja testowa pod wzglêdem funkcjonalnym jest
kompletn¹ wersj¹ systemu AutoPIPE 6.0. Po uruchomieniu jej, bez zakupienia licencji na wykorzystanie wersji
pe³nej, program rozpocznie pracê w trybie demonstracyjnym, zachowuj¹c cechy funkcjonalne systemu i ograniczaj¹c jedynie wielkoæ rozwi¹zywanego zagadnienia.
£atwoæ poznania programu zapewnia do³¹czony podrêcznik æwiczeniowy (tutorial). Ponadto program jest
wyposa¿ony w szczegó³owy system pomocy Help, bogato ilustrowany i dostêpny kontekstowo, oraz animowane wersje wspomnianych kursów szkoleniowych.
Elementy systemu AutoPLANT mog¹ byæ dostarczane z opcjonalnym pakietem serwisowym MES – Maintenance, Enhancements & Services, w ramach którego u¿ytkownicy maj¹ zagwarantowane bezp³atne nowe
wersje programu (upgrade program) oraz dostêp do priorytetowego serwisu technicznego, prowadzonego m.in.
za porednictwem Internetu przez najlepszych specjalistów bran¿y projektowej.
Wszystkich zainteresowanych tematyk¹ omawian¹
w tym artykule odsy³amy na stronê internetow¹
http://www.cssoftdesk.com.pl/software/rebis oraz
http://www.rebis.com, gdzie mo¿na znaleæ dodatkowe
ciekawe informacje na temat omawianych zagadnieñ.
W chwili obecnej najwiêkszym u¿ytkownikiem oprogramowania AutoPIPE w Polsce jest firma LURGI Bipronaft
z Krakowa, gdzie program cieszy siê du¿ym uznaniem.
Obecnie trwaj¹ prace nad wersj¹ polskojêzyczn¹ dokumentacji do programu, co mo¿e pomóc w jego dalszej
popularyzacji na terenie kraju.
mgr in¿. Maciej Rydlewicz, Centrum Systemów Softdesk
maciej.rydlewicz@cssoftdesk.com.pl

