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Zastosowanie biblioteki wybranych złączy pneumatycznych na
przykładzie modelowania instalacji pneumatycznych w systemie
3D MCAD UGS Solid Edge V15
Streszczenie: W pracy opisano wybrane metody przyspieszenia komputerowo wspomaganych prac
związanych z projektowaniem i konstruowaniem instalacji pneumatycznych. Szczególnie
uwzględniono modelowanie przewodów pneumatycznych, prowadzonych pomiędzy modelami złączy,
pobranych uprzednio z autorskiej biblioteki normaliów. Przedstawiono przykład raportu
z automatycznie umieszczonymi wartościami wybranych parametrów geometrycznych modelu
elastycznego przewodu pneumatycznego, którego kształt określony jest krzywą b-spline,
aproksymującą dokładną trajektorię prostokreślną. Zademonstrowano sposób geometrycznej obróbki
końcówek modeli elastycznych przewodów pneumatycznych, umieszczonych w gniazdach modeli
złączy typu Push In. Przedstawiono przykład wygenerowania inteligentnych modeli złączy,
samoczynnie skracających przewód w miejscu wstawienia złącza, a także zwężających nowopowstałą
końcówkę modelu przewodu. Zwrócono uwagę na radykalne przyspieszenie prac konstrukcyjnych,
będące wynikiem zastosowania opisanych narzędzi i metod ich zastosowania.
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Ułatwienie pozycjonowania w pliku złożenia wielokrotnie wstawianych modeli złączy
W plikach .par modeli złączy można trwale zapisać informacje dotyczące geometrycznych
relacji przestrzennych, umożliwiających konkretną orientację przestrzenną modelu złącza, a w jej
konsekwencji parametryczny montaż z pozostałymi komponentami pliku złożenia części. Dzięki temu,
ponowne umieszczenie modelu złącza w pliku modułu SE Assembly odbywa się półautomatycznie,
zwalniając Użytkownika od obowiązku ponownego określania relacji przestrzennych.

Modelowanie trajektorii modeli przewodów pneumatycznych
Program Solid Edge wyróżnia się spośród konkurencyjnych aplikacji 3D MCAD mid-range
ogromnymi możliwościami modelowania złożonych trajektorii przestrzennych, dzięki czemu aplikacja
ta nie ma sobie równych, pod względem modelowania elementów instalacji pneumatycznych, w tym
przewodów. Proces modelowania przewodów pneumatycznych można rozpocząć od wygenerowania
oraz przestrzennego zwymiarowania zbioru odcinków łączących króćce lub gniazda wybranych
złączy, pobranych uprzednio z biblioteki. Trajektorię prostrokreślną można stworzyć manualnie lub
wygenerować automatycznie zaledwie po wskazaniu początkowego i końcowego punktu przewodu.
Podczas tworzenia automatycznego, trajektoria zostaje tak zaproponowana, aby model przewodu nie
kolidował z żadną z części znajdujących się w pliku złożenia modułu SE Assembly. Poza tym,
podczas automatycznego generowania trajektorii modelu przewodu, proponowanych jest kilka jej
wariantów, z których Użytkownik może wybrać wariant optymalny z Jego punku widzenia, posiadając
dodatkowo wiele możliwości jej dalszej edycji. Odcinki łączące początkowy i końcowy punkt
przewodu instalacji mogą bez dalszych modyfikacji stanowić zgrubną trajektorię instalacji
hydraulicznej o sztywnych przewodach, którymi mogą być np. gięte rury metalowe. Większość
przewodów pneumatycznych jest jednak wykonana z materiałów elastycznych, np. poliuretanu, wobec
czego, celem ich realistycznego zamodelowania, należy w określony sposób aproksymować trajektorię
prostokreślną wybraną krzywą typu b-spline.

a)

b)
Rys. 1. Przykład modelu przewodu pneumatycznego, powstałego na podstawie krzywej b-spline:
a) krzywa generująca kształt przewodu powstaje poprzez określonego rodzaju aproksymację
dokładnie zwymiarowanej trajektorii prostokreślnej,
b) raport w formacie .xls, w którym umieszczono wartości najważniejszych parametrów
geometrycznych modelu przewodu pneumatycznego

Rys. 2. Przykład modelu przewodu pneumatycznego, którego końcówkom nadano kształt wynikający
z geometrii gniazda złącza typu Push In, pobranego z biblioteki

Rys. 3. Interface użytkownika systemu Solid Edge podczas generowania biblioteki systemowej dla
modelu trójnika zwykłego typu Push In

Rys. 4. Proces umieszczania w pliku złożenia inteligentnego modelu trójnika zwykłego typu Push In

Użytkownik Solid Edge otrzymuje do dyspozycji wiele narzędzi służących do pozyskania
informacji dotyczących wartości najważniejszych parametrów geometrycznych modelu przewodu
pneumatycznego, np. długości przewodu, pola jego przekroju poprzecznego, łącznego pola
powierzchni oraz objętości jego wnętrza. Na Rys. 1.a zaprezentowano model przewodu
pneumatycznego, wygenerowanego na podstawie krzywej b-spline, aproksymującej dokładnie
zwymiarowaną trajektorię prostokreślną. Na Rys. 1.b przedstawiono przykład raportu .xls,
dotyczącego wartości najważniejszych parametrów geometrycznych modelu przewodu
pneumatycznego, rozciągającego się pomiędzy wybranymi złączami, pobranymi z biblioteki.

Generowanie modeli złączy, automatycznie modyfikujących postać geometryczną
końcówki przewodów
Cechą charakterystyczną złączy Push In jest konieczność umieszczenia końcówki przewodu
pneumatycznego wewnątrz gniazda złącza. Korzystający z biblioteki normaliów Użytkownik Solid
Edge ma możliwość manualnego zwężenia końcówek przewodu, w sposób uzasadniony kształtem
gniazda modelu złącza. Fakt ten może być przydatny np. w celu prowadzenia dalszych obliczeń
instalacji, np. analizy przepływu sprężonego powietrza, dokonanej z zastosowaniem metod
numerycznych CFD (ang. Computational Fluid Dynamics).
Na Rys. 2 przedstawiono model przewodu pneumatycznego, którego końcówkom nadano
kształt odpowiadający bezpośrednio geometrii gniazda modelu wybranego złącza typu Push In.

Rys. 5. Efekt osadzenia w pliku złożenia inteligentnego modelu trójnika: podział przewodu
pierwotnego na dwa przewody pochodne, a także zwężenie ich nowopowstałych końcówek
(przewody pochodne wraz z kolankami rozsunięto celowo)
Ze względu na radykalne przyspieszenie prac związanych z komputerowo wspomaganym
konstruowaniem instalacji pneumatycznych, obróbka geometryczna końcówek modeli przewodów
pneumatycznych może odbywać się automatycznie, wynikając bezpośrednio z kształtu gniazda
modelu złącza, pobranego z biblioteki. Użytkownik Solid Edge ma możliwość trwałego przypisania
modelom złączy informacji, dotyczących wartości parametrów zwężania końcówek umieszczanych w
nich modeli przewodów. Operacja ta, uwzględniająca opcjonalnie, opisane powyżej, trwałe

przypisanie modelom złączy relacji przestrzennych, wykorzystywanych podczas ich umieszczania
w pliku złożenia, nosi nazwę generowania tzw. bibliotek systemowych. W wyniku powyższego,
z chwilą półautomatycznego umieszczenia w wybranym miejscu modelu przewodu, tak
wzbogaconego o informacje modelu złącza, automatycznie zostają wykonane operacje bryłowe,
skutkiem których jest przycięcie przewodu w miejscu osadzenia złącza oraz zwężenie jego
nowopowstałej końcówki.
Na Rys. 3 przedstawiono proces generowania biblioteki systemowej dla trójnika zwykłego
typu Push In. W wyniku umieszczenia w pliku złożenia udoskonalonego w ten sposób modelu trójnika
(Rys. 4), model przewodu pneumatycznego może zostać podzielony na dwie części składowe, tj. część
wchodzącą i wychodzącą z trójnika, a ich końcówki zostają automatycznie zwężone w sposób
wynikający z geometrii gniazd modelu złącza. Na Rys. 5 zaprezentowano efekt osadzenia
w wybranym miejscu modelu przewodu inteligentnego modelu trójnika (komponenty złożenia celowo
rozsunięto celem zademonstrowania podziału przewodu na dwa przewody pochodne oraz zwężenia
nowopowstałych końcówek).

Wnioski
Dzięki przedstawionym wybranym narzędziom systemu 3D MCAD UGS Solid Edge V15,
służącym do zautomatyzowania oraz udoskonalenia czynności wielokrotnie powtarzanych podczas
procesu konstruowania 3D instalacji pneumatycznych, zastosowanie biblioteki wielokrotnie skraca
czas trwania pracy Użytkownika. Wykorzystując przedstawione metody stosowania nowoczesnych
narzędzi modelowania złożonych trajektorii przewodów pneumatycznych, Użytkownik jest w stanie
wykonać swą pracę znacznie wydajniej, niż w systemach 2D.
Jednym z ważniejszych czynników, zwiększających wydajność i ergonomię pracy
Użytkownika jest wyjątkowa wizualność pracy w systemie UGS Solid Edge V15, zwiększająca
intuicyjność myślenia konstruktora.
Przedstawiony system 3D MCAD oraz dostępne w nim narzędzia stają się w tej chwili
obowiązującym standardem w nowoczesnych firmach w Polsce (np. WZL Nr 2 w Bydgoszczy)
i w świecie.
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