etale wykonane z blach s¹ elementami konstrukcji mechanicznych, które s¹ bardzo czêsto projektowane w rodowisku systemów AutoCAD/Mechanical Desktop. Profesjonalne wykonanie takiego zadania wymaga posiadania
wiedzy i dowiadczenia zarówno z dziedziny konstrukcji, jak i technologii oraz specjalistycznych narzêdzi programowych. Opisane w tym artykule aplikacje s¹ propozycj¹ takich narzêdzi dla wszystkich u¿ytkowników systemów
firmy Autodesk tworz¹cych dokumentacjê konstrukcji mechanicznych zawieraj¹cych elementy wykonane z blach.

COPRA METALBENDER
Aplikacje niemieckiej firmy data M Software GmbH,
znane pod ogóln¹ nazw¹ COPRA MetalBender, s¹ programami z dziedziny CAD/CAM przeznaczonymi do projektowania elementów konstrukcji blachowych 2D
i 3D. U¿ytkownicy wczeniejszych wersji systemu Genius (Genius 13) znaj¹ zapewne modu³y tego systemu,
które wczeniej wystêpowa³y pod nazw¹ Genius Sheet
Metal. Przedstawione w tej czêci artyku³u aplikacje
s¹ najnowszymi wersjami tych programów, pracuj¹cymi
w rodowisku AutoCAD-a 14/Mechanical Desktop 2.0
i 3.0 (wkrótce uka¿¹ siê wersje dla AutoCAD-a 2000
i Mechanical Desktop 4.0). Wszystkie produkty firmy data
M. Software GmbH posiadaj¹ certyfikat DIN EN ISO 9001.
Rodzina programów COPRA MetalBender sk³ada siê
z czterech niezale¿nych aplikacji:
± COPRA MetalBender 3D;
± COPRA MetalBender 2D;
± COPRA MetalBender HVAC;
± COPRA MetalBender Desktop.
COPRA MetalBender 3D
Aplikacja przeznaczona do projektowania elementów konstrukcji blachowych 3D, w pe³ni zintegrowana
z j¹drem modelowania bry³owego ACIS programów
AutoCAD i Mechanical Desktop. Zawarte w programie
polecenia do konwersji p³askich konturów na obiekty
bry³owe 3D oraz narzêdzia do projektowania specjalistycznych elementów konstrukcji blachowych (np. zagiêæ, ko³nierzy, domkniêæ naro¿y itp.) dziêki logicznemu
pogrupowaniu u³atwiaj¹ i przyspieszaj¹ tworzenie projektu detalu (rys. 1). Zintegrowana z tymi narzêdziami
opcja podgl¹du pozwala kontrolowaæ ewentualne kolizje miêdzy dowolnie zorientowanymi w przestrzeni elementami konstrukcji.

Rys. 1.
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Bardzo wa¿n¹ cech¹, wyró¿niaj¹c¹ ten program sporód
podobnych aplikacji, jest cis³e powi¹zanie geometrii z technologi¹ wykonania projektowanej konstrukcji. Zwi¹zki te s¹
szczególnie widoczne w poleceniach generowania rozwiniêæ
konstrukcji na p³aszczyznê arkusza blachy oraz obliczeniach
k¹tów odsprê¿ynowania. D³ugoæ linii obojêtnej, niezbêdna
do wygenerowania poprawnego technologicznie rozwiniêcia, mo¿e byæ obliczona zgodnie z jedn¹ z metod wybran¹
przez u¿ytkownika: wg normy DIN 6935, wg charakterystyki
wybranego materia³u lub z uwzglêdnieniem specyficznych
wspó³czynników maszynowych (lub okrelonych dowiadczalnie). K¹ty doginania (i promienie giêcia), obliczane metod¹ Oehler-Sachs lub Biswas, pozwalaj¹ uwzglêdniæ i skompensowaæ efekt odsprê¿ynowania materia³u, a wyniki tych
obliczeñ s¹ automatycznie
uwzglêdniane w dokumentacji.
Rysunek konstrukcyjny p³askiego rozwiniêcia (rys. 2) mo¿e zawieraæ oznaczenia linii i obszarów
giêcia oraz mo¿e byæ zwymiarowany za pomoc¹ odpowiednich
poleceñ, dostêpnych bezporednio w programie.
Program tworzy równie¿ automatycznie roboczy plik danych, który mo¿e byæ wykorzystany do wygenerowania kodu NC steruj¹cego wycinaniem konturu rozwiniêcia.
COPRA MetalBender 2D
Mo¿liwoci tej aplikacji w zakresie analizy technologicznej procesu zginania s¹ podobne jak w opisanym
wy¿ej programie COPRA MetalBender 3D. Znacznie
mniejsze s¹ natomiast mo¿liwoci w zakresie projektowania
konstrukcji (nie posiada miêdzy
innymi narzêdzi do modelowania bry³owego, mo¿e przetwarzaæ tylko p³ask¹ geometriê
konstrukcji wygenerowan¹ standardowymi poleceniami AutoCAD-a).
Dlatego aplikacja ta
jest przeznaczona

Rys. 2.

Rys. 3.

Rys. 4

Rys. 5.

Rys. 6.

g³ównie do projektowania i analizy technologicznej niezbyt skomplikowanych konstrukcji blachowych, takich
jak profile giête lub proste elementy typu skrzynkowego. Sk³ada siê ona z trzech podstawowych modu³ów
dostêpnych np. z odpowiednich sekcji menu rozwijanego (rys. 3):
Unfolder  grupuje miêdzy innymi polecenia zwi¹zane z obliczeniami d³ugoci linii obojêtnej i rozwiniêcia wg normy DIN 6935, wg charakterystyki
wybranego materia³u lub z uwzglêdnieniem specyficznych wspó³czynników maszynowych (lub
okrelonych dowiadczalnie).
Overband calculator  zawiera polecenia obliczeñ
k¹tów doginania i odsprê¿ynowania oraz promieni giêcia metod¹ Oehler-Sachs
lub Biswas oraz wizualizacji doginania dla pojedynczych ³uków lub ca³ego profilu (rys. 4).
Bend-Sequencer  grupuje
miêdzy innymi polecenia do
obliczeñ liczby kroków zginania, które musz¹ byæ wykonane w celu uzyskania wymaganego kszta³tu profilu.
COPRA MetalBender HVAC
Aplikacja jest przeznaczona
do parametrycznego projektowania i generowania rozwiniêæ
typowych elementów i po³¹czeñ konstrukcji blachowych
stosowanych w instalacjach
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji  HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Obs³uga programu jest bardzo prosta i sk³ada siê z nastêpuj¹cych kroków:
± Wybór rodzaju elementu lub po³¹czenia z okna dialogowego lub menu
(rys. 5).
± Okrelenie wartoci parametrów geometrycznych dla wybranego typu elementu oraz wybór innych opcji dostêpnych we w³aciwym dla wskazanego elementu oknie dialogowym,
np. w³¹czenie generowania
kodu NC, rysowanie wymiarów
w charakterystycznych punktach rozwiniêcia itp. (rys. 6)
± Wstawienie rysunku wybranego elementu lub po³¹czenia
oraz zwi¹zanych z nim rysunków rozwiniêæ (rys. 7).

Rys. 7.

COPRA MetalBender Desktop
Najnowsza i najbardziej zaawansowana aplikacja firmy
data M Software GmbH, przeznaczona do parametrycznego
projektowania elementów konstrukcji blachowych 3D
(w pe³ni zintegrowana z parametrycznym j¹drem modelowania bry³owego ACIS programu Mechanical Desktop). Po-

siada pe³ny zestaw poleceñ konstrukcyjnych oraz technologicznych dostêpnych w programie COPRA MetalBender
3D. Dziêki mo¿liwociom, jakie daje rodowisko Mechanical
Desktop, wszystkie wielkoci okrelane wczeniej w postaci
liczbowej (np. wymiary zagiêcia) mog¹ byæ w COPRA MetalBender Desktop zdefiniowane parametrycznie.
Parametry i ich wartoci definiuj¹ce ró¿ne warianty konstrukcji blachowej 3D mog¹
byæ po³¹czone z zewnêtrzn¹
tabel¹ danych zapisan¹ w postaci arkusza MS Excel. Wybór
wariantu z tej tabeli powoduje
automatyczne uaktywnienie
MD i odpowiedni¹ do tego
wyboru zmianê elementu blachowego 3D (rys. 8).
Na przyk³adzie pokazanym na rys. 8. widaæ, ¿e wybór innego wariantu (zmiana wysokoci i k¹tów zgiêcia)
spowodowa³ automatyczn¹ zmianê i przeliczenie parametrów domkniêcia naro¿nika konstrukcji.

Rys. 8.

CAMBAL
Aplikacje szwedzkiej firmy Cadcraft AB, znane pod
ogóln¹ nazw¹ CAMbAL, s¹ programami z dziedziny
CAM przeznaczonymi do:
± projektowania optymalnego roz³o¿enia na arkuszach blach
dowolnej liczby ró¿nych p³askich detali (opisanych dowolnymi zamkniêtymi konturami);
± projektowania technologii wycinania tych detali z arkuszy, ³¹cznie z generowaniem kodu NC w³aciwego dla
wybranej metody wycinania i typu maszyny.
Przedstawione w tej czêci artyku³u aplikacje s¹ najnowszymi wersjami tych programów, pracuj¹cymi w rodowisku
AutoCAD-a 14 i 2000/Mechanical Desktop 2.0, 3.0 i 4.0.
Rodzina programów CAMbAL sk³ada siê z dwóch
niezale¿nych aplikacji: CAMbAL nest i CAMbAL cut.
CAMbAL nest
Optymalne roz³o¿enie dowolnej liczby ró¿nych konturów na arkuszu (arkuszach) o dowolnym kszta³cie jest
problemem, z którym spotykaj¹ siê technolodzy projektuj¹cy proces technologiczny wykrawania. Aplikacja CAMbAL nest jest programem, który pomaga rozwi¹zaæ to zadanie w rodowisku systemów AutoCAD/MD. Omawiany program charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi cechami:
± du¿¹ szybkoci¹ obliczeñ dziêki opracowanemu przez
firmê Cadcraft AB algorytmowi optymalizacji;
± przyjaznym dla u¿ytkownika interfejsem obs³ugi  program jest wczytywany do rodowiska AutoCAD/MD jak
ka¿da inna aplikacja, nie s¹ wymagane ¿adne dodatkowe ustawienia parametrów, a dalsza obs³uga odbywa siê w sposób
standardowy dla AutoCAD-a/
MD, za pomoc¹ poleceñ wybieranych z logicznie zaprojektowanego menu (rys. 9);
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Rys. 9.

± obs³ug¹ nawet bardzo z³o¿onej geometrii  w praktyce mo¿na zoptymalizowaæ rozk³ad dowolnej iloæ ró¿nych detali o z³o¿onej geometrii na arkuszu lub arkuszach opisanych dowolnymi konturami; mo¿liwe to
jest dziêki specjalnym opcjom dostêpnym w programie, pozwalaj¹cym: sterowaæ obrotami i lustrzanym
odbiciem, ³¹czyæ detale w pary, ustalaæ indywidualne priorytety dla ka¿dego typu detalu, definiowaæ
liczbê i rozstaw narzêdzi tn¹cych, okrelaæ wspólne
linie ciêcia itp. (rys. 10);

Rys. 10.

Rys. 11.

Rys. 12.

± mo¿liwoci¹ redukcji kosztów przez zmniejszenie iloci odpadów  program pozwala zdefiniowaæ nastêpne zadanie optymalizacji, w którym roz³o¿enie detali
mo¿e byæ optymalizowane na fragmentach arkuszy
nie wykorzystanych w poprzednim zadaniu.
Na rys. 10 i 11 pokazany jest przyk³ad optymalizacji roz³o¿enia na prostok¹tnym arkuszu blachy dwóch
rozwiniêæ po³¹czenia rurowego.
Rozwiniêcia tego typu mog¹ byæ generowane np. w programie COPRA
MetalBender HVAC (rys. 7), zapisane jako bloki w oddzielnych plikach
DWG, a nastêpnie wstawione do
aplikacji CAMbAL nest.
Przedstawione wy¿ej najwa¿niejsze cechy nie opisuj¹ wszystkich mo¿liwoci programu, który mo¿e byæ u¿ywany jako samodzielna aplikacja AutoCAD-a/Mechanical Desktop lub jako opcja programu CAMbAL cut.
CAMbAL cut
Aplikacja CAMbAL cut jest programem, który pozwala zaprojektowaæ proces technologiczny wycinania
detali z arkusza (arkuszy) blachy oraz wygenerowaæ kod
NC w³aciwy dla wybranego typu obróbki i rodzaju
maszyny. Najwa¿niejsze cechy programu to:
± pe³na integracja z systemami AutoCAD/MD oraz przyjazny dla u¿ytkownika interfejs
obs³ugi (program jest wczytywany do rodowiska AutoCAD/MD
jak ka¿da inna aplikacja, nie s¹
wymagane ¿adne dodatkowe
ustawienia parametrów, a dalsza
obs³uga odbywa siê w sposób typowy dla AutoCAD-a/MD,
za pomoc¹ poleceñ wybieranych
z logicznie zaprojektowanego
menu);
± obs³uga wszystkich liniowych elementów graficznych 2D i 3D AutoCAD-a (oznacza to, ¿e wszystkie
kontury, opisane obiektami typu LINIA, OKR¥G, PO-
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LILINIA, ELIPSA i SPLAJN, wygenerowane przez
AutoCAD-a lub dowoln¹ inn¹ aplikacjê, s¹ akceptowane przez polecenia programu CAMbAL cut);
± mo¿liwoæ wyboru dowolnej metody wycinania 
praktycznie wszystkie znane technologie wycinania
(laserowa, cierna, strumieniem wody, plazmowa, tlenowa) s¹ obs³ugiwane przez program;
± automatyczne tworzenie podprogramów dla powtarzaj¹cej siê geometrii  cecha ta pozwala w znacz¹cy
sposób zmniejszyæ rozmiar pliku z kodem NC, a tym
samym skróciæ czas obróbki;
± optymalizacja geometrii wycinanych konturów  je¿eli kontury sk³adaj¹ siê z krótkich segmentów, utworzonych np. podczas wektoryzacji zeskanowanego
rysunku, to program mo¿e po³¹czyæ te segmenty
w d³u¿sze odcinki liniowe lub ³ukowe bez utraty dok³adnoci obróbki; taka optymalizacja pozwala równie¿ zmniejszyæ rozmiar pliku z kodem NC nawet
o 95%;
± optymalizacja ruchów narzêdzia  program automatycznie generuje najkrótsze cie¿ki ciêcia, eliminuje
ja³owe ruchy narzêdzia, steruje kompensacj¹ oraz dobiegiem i wybiegiem narzêdzi oraz eliminuje ryzyko
kolizji narzêdzi z elementami;
± mo¿liwoæ oznaczania i wprowadzania specjalnych
elementów graficznych  opcja ta jest szczególnie
przydatna w przypadku koniecznoci zaznaczenia na
wycinanych detalach: linii giêcia, spawania lub wprowadzenia opisów;
± latwoæ generowania postprocesorów  postprocesory, definiuj¹ce kod NC dla danego typu maszyny
(obróbki) i uk³adu sterowania, s¹ zapisane w jêzyku
AutoLISP; istniej¹ce postprocesory, oferowane w programie, mog¹ byæ w bardzo
prosty sposób przystosowane do praktycznie ka¿dego
istniej¹cego uk³adu sterowania, w przypadku niestandardowego uk³adu firma Cadcraft AB tworzy taki postprocesor na indywidualne zamówienie u¿ytkownika.
Na rys. 13 pokazane s¹ tory ruchu narzêdzia oraz
fragment kodu NC, wygenerowane przez program CAMbAL cut.
Wiêcej aktualnych informacji o firmach data M. Software GmbH i Cadcraft AB oraz ich produktach mo¿na
znaleæ na stronach internetowych: www.datam.de
i www.cadcraft.se lub otrzymaæ od firmy MECH S.C.,
dystrybutora opisanych programów w Polsce (www.geniuspl.com.pl).
Na kr¹¿ku CD do³¹czonym do niniejszego numeru
magazynu 3D znajduje siê polska wersja jêzykowa pokazu prezentuj¹cego podstawowe cechy aplikacji CAMbAL cut i CAMbAL nest firmy Cadcraft AB.
Jan Dubowik, MECH S.C.
mech@geniuspl.com.pl

Rys. 13.

