PROJEKTOWANIE

INSTALACJI RUROWYCH Z BLACH W PROGRAMIE

AUTOCAD

onstruktorzy rurowych instalacji przemys³owych, które kszta³towane s¹ z blach, maj¹ zwykle najwiêcej pracy
z przygotowaniem rozwiniêæ. O ile typowe rozwi¹zania konstrukcyjne po³¹czeñ elementów rurowych s¹ ju¿
dawno opracowane i nie sprawiaj¹ wiêkszych k³opotów, to wykrelenie rozwiniêæ elementów blachowych,
które ³¹cz¹ siê ze sob¹ w bardziej nietypowy sposób, zazwyczaj wymaga du¿ego nak³adu pracy. Pierwsz¹
trudnoæ stanowi zaprojektowanie nietypowego po³¹czenia, a nastêpnie wykonanie rozwiniêcia takich elementów.
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Na tym etapie
pracy z pomoc¹ konstruktorom przychodzi program SPI 3D
Ducting (poprzednia nazwa SPI 3D
Piping). Jest to wyspecjalizowana nak³adka dla programu
AutoCAD, która s³u¿y do projektowania
instalacji rurowych
spawanych z blach. Podstawow¹ zalet¹ programu SPI
3D Ducting jest to, ¿e instalacja rurowa budowana jest
w przestrzeni trójwymiarowej programu AutoCAD.
Dziêki temu powstaje model instalacji
zaprojektowany
w wymiarach nominalnych, z uwzglêdnieniem wszystkich przeszkód terenowych.
Program SPI 3D Ducting posiada bibliotekê typowych elementów instalacji rurowych, w której sk³ad
wchodz¹: rura, sto¿ek, kolanko, rozga³êzienie typu T oraz
typu Y, przejcie miêdzy przekrojem okr¹g³ym, a prostok¹tnym oraz miêdzy przekrojem okr¹g³ym, a dwiema rurami.
Drug¹, bardzo istotn¹ cech¹ jest fakt, ¿e elementy rurowe
modelowane s¹ jako bry³y 3DSOLID. Dziêki temu mo¿liwe jest
wykonywanie operacji takich, jak sumowanie, odejmowanie
czy znajdowanie czêci wspólnej bry³,
a co za tym idzie, mo¿liwe jest dowolne
docinanie i dopasowywanie sk³adników
instalacji rurowej czy sk³adanie kilku oddzielnie modelowanych elementów w jeden.
Przy uruchamianiu funkcji rysuj¹cej
wybrany element wywietlane jest okno
dialogowe, w którym nale¿y podaæ jego
wymiary. Po zatwierdzeniu parametrów
program szybko rysuje trójwymiarowy
element rurowy. Przed utworzeniem elementu mo¿emy jeszcze go obejrzeæ w podgl¹dzie.
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Oprócz elementów rurowych program SPI 3D Ducting posiada parametryczn¹ bibliotekê ko³nierzy prostok¹tnych i okr¹g³ych, któr¹ u¿ytkownik
mo¿e rozbudowywaæ. Przy sk³adaniu
elementów rurowych pochodz¹cych
z biblioteki program zapewnia narzêdzia do ³atwego sk³adania elementów
ze sob¹. Inne elementy instalacji rurowych nale¿y utworzyæ w programie
AutoCAD za pomoc¹ poleceñ modelowania bry³owego. Cech¹ szczególn¹ tego oprogramowania jest to, ¿e rozwiniêciu mo¿e podlegaæ dowolny poprawny model bry³owy utworzony w programie AutoCAD lub zaimportowany w standardzie ACIS.
Po zaprojektowaniu instalacji rurowej lub tylko tych
fragmentów, których rozwiniêcia poszukujemy, mo¿emy uruchomiæ polecenie do utworzenia rozwiniêæ poszczególnych
czêci. Program bardzo szybko generuje rozwiniêcie i informuje o ewentualnych b³êdach w budowie czêci. Rozwiniêcie obliczane jest na podstawie danych materia³owych,
które przechowywane
s¹ w specjalnym module zarz¹dzaj¹cym
materia³ami. Mo¿liwoci programu SPI 3D
Ducting wychodz¹
poza przeznaczenie programu, mo¿na utworzyæ tak¿e rozwiniêcia dowolnego modelu blachowego utworzonego
jako model bry³owy w programie AutoCAD. Rysunek ten
mo¿e byæ zapisany w formacie DXF i przes³any do programu generuj¹cego kody NC dla maszyny wycinaj¹cej sterowanej numerycznie. Program pozwala tak¿e na automatyczne zwymiarowanie rozwiniêcia.
Program SPI 3D Ducting przeznaczony jest dla firm zajmuj¹cych siê projektowaniem i wykonawstwem instalacji
rurowych, biur konstrukcyjnych utrzymania ruchu w elektrowniach i elektrociep³owniach oraz w tych fabrykach, które
w procesie technologicznym korzystaj¹
z rozleg³ych instalacji rurowych.
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