Przesiewacz materia³ów sypkich
Przesiewanie jest najtañsz¹ i najprostsz¹ metod¹ sortowania materia³ów sypkich.
Wydajnoæ procesu przesiewania jest funkcj¹ m.in. wartoci i kierunku si³
dzia³aj¹cych na mieszaninê. Si³y te zale¿¹ od wartoci parametrów ruchu, jaki
wykonuj¹ elementy robocze przesiewaczy. W wiêkszoci przypadków s¹ to sita
wykonuj¹ce z³o¿ony ruch obrotowy. Rzadko jednak konstruktorzy zadaj¹ sobie
trud zoptymalizowania wartoci parametrów tego ruchu pod k¹tem osi¹gniêcia
maksymalnej wydajnoci procesu.

Jednym z tematów badawczych podjêtych
przez cz³onków Ko³a Naukowego Solid Edge
z Katedry Eksploatacji Maszyn ATR
w Bydgoszczy by³o przeprojektowanie
jednego z istniej¹cych przesiewaczy
w sposób gwarantuj¹cy maksymaln¹
mo¿liw¹ wydajnoæ procesu. Przeprojektowanie to polegaæ mia³o na wyznaczeniu
optymalnej prêdkoci obrotowej stosu sit,
³¹cznej masy elementów wiruj¹cych,
wartoci mimorodu dwigni napêdzaj¹cej
obejmê sit, a tak¿e wartoci sztywnoci
sprê¿yn sprzêgaj¹cych obejmê z pod³o¿em.
Wa¿niejszym z etapów prowadzonych prac
jest dokonanie numerycznej analizy dynamicznej przesiewacza, polegaj¹cej na wyznaczeniu si³ dzia³aj¹cych na jego wybrane
elementy (obrêcze, sita i przede wszystkim
sypk¹
mieszaninê)
podczas
pracy
urz¹dzenia.
W
celu
przeprowadzenia
analizy
numerycznej niezbêdne by³o wykonanie
modelu 3D obiektu, do czego wykorzystano
program Solid Edge V14, produkt firmy EDS.
Jednym z czynników przemawiaj¹cych za
tym wyborem by³a ogromna liczba
udoskonaleñ tego rodowiska w jego
najnowszej, 14. wersji. W artykule
opisano metodologiê tworzenia modelu
3D przesiewacza.

Rys. 1. Dziêki nowoczenej technologii modelowania powierzchniowego Rapid Blue uzyskanie z³o¿onych kszta³tów
nie stanowi problemu, a u¿ytkownik ma pewnoæ geometrycznej poprawnoci kszta³tu modeli.

Proces modelowania pojedynczych
elementów przesiewacza

Proces
modelowania
urz¹dzenia
przeprowadzono wed³ug zasady Reverse
Engineering. Autorzy otrzymali do dyspozycji istniej¹cy obiekt rzeczywisty,
po którego zwymiarowaniu utworzono
tymczasow¹ dokumentacjê wykonawcz¹.
Na jej podstawie wykonano parametryczne
modele powierzchniowe. Dziêki osi¹galnej
w SE V14 unikalnej technologii modelowania powierzchniowego Rapid Blue,
z ³atwoci¹ zamodelowano z³o¿one kszta³ty
obejmy sit, os³ony przek³adni napêdowej
oraz korpusu (rys. 1).
Trójwymiarowe elementy powierzchniowe
cechuje ³atwoæ edycji ich kszta³tu,
nieosi¹galna w przypadku technik modelowania bry³owego. Dodatkowo, w celu
skrócenia czasu trwania prac oraz zyskania
pewnoci osi¹gniêcia ich poprawnoci ju¿
za pierwszym razem, wielokrotnie wykorzystywano mo¿liwoæ tzw. edycji dynamicznej kszta³tu powierzchni. Dziêki temu
narzêdziu mo¿na by³o w czasie rzeczywistym obserwowaæ wp³yw zmian
wprowadzonych w modelach powierzchniowych na kszta³t ostateczny elementów,
w celu maksymalnego upodobnienia ich do
obiektów rzeczywistych.
W zamodelowanych elementach przeanalizowano p³ynnoæ zmian krzywizny
powierzchni, a tak¿e przeprowadzono proces wykrywania ewentualnych nieci¹g³oci
ich krawêdzi. Dokonano tego dziêki analizie
typu zebra (bêd¹cej nowoci¹ w 14. wersji programu Solid Edge), która polega na
rzucaniu pr¹¿ków pomiarowych na badane
modele powierzchniowe (rys. 2).

Modele powierzchniowe przekszta³cono
w czêci bry³owe. Po zszyciu wszystkich
powierzchni ograniczaj¹cych objêtoæ
danego elementu przy pomocy polecenia
Stitched Surface system samoczynnie zadaje pytanie, czy zamieniæ zbiór zamkniêtych
powierzchni w czêæ bry³ow¹. Je¿eli
u¿ytkownik dokonuje manualnej transformacji elementów powierzchniowych w
bry³owe, powinien skorzystaæ z polecenia
Show Non-Stitched Edges, dziêki któremu
wykryæ mo¿na krawêdzie tych powierzchni,
które jeszcze nie zosta³y zszyte (rys. 3).
Pracuj¹c ju¿ z czêciami bry³owymi, nale¿y
dla ka¿dej z nich dobraæ z biblioteki
odpowiedni materia³. Maj¹c dane o jego

gêstoci, program Solid Edge V14
automatycznie przypisuje bry³om wartoci
podstawowych
wielkoci
fizycznych
(m.in.:
masê,
objêtoæ,
momenty
bezw³adnoci, ramiona bezw³adnoci,
wspó³rzêdne rodków masy i objêtoci)
w wybranym przez u¿ytkownika uk³adzie
wspó³rzêdnych oraz w zdefiniowanych
przez niego jednostkach miary.
Pewna czêæ elementów przesiewacza nie
ma tak skomplikowanych kszta³tów, aby do
ich zamodelowania stosowaæ techniki
powierzchniowe. S¹ to m.in. czêci giête
z wykrawanej blachy  ich geometria jest
cile uzale¿niona od procesu technologicznego wytwarzania. Modelowanie tego

Rys. 3. Aby wykryæ krawêdzie powierzchni niepozszywanych, nale¿y pos³u¿yæ siê
narzêdziem Show Non-Stitched Edges.

Rys. 2. Analiza typu zebra w ogromnym stopniu u³atwia wykrywanie nieci¹g³oci powierzchni oraz ich krawêdzi.
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Rys. 4. Wybrane giête elementy
blaszane przesiewacza
zamodelowane w module
Solid Edge V14: Sheet Metal:
a) czêci wykrojone,
b) czêci obrobione plastycznie.

typu czêci nale¿y przeprowadziæ w module
Solid Edge V14: Sheet Metal, gdzie
pierwszym krokiem jest za³o¿enie gruboci
elementów, a tak¿e wartoci minimalnego
promienia giêcia. Czêci blaszane
o z³o¿onym kszta³cie modeluje siê w Sheet
Metal naprawdê ³atwo dziêki ogromnej
liczbie narzêdzi s³u¿¹cych do nadania im
kszta³tu wynikaj¹cego z przeprowadzonego
zabiegu obróbki plastycznej, a tak¿e
zautomatyzowaniu
wielu
czynnoci,
np. wykonywania podciêæ technologicznych w miejscu giêcia z promieniem
bliskim minimalnemu. Program umo¿liwia
dokonanie rozwiniêæ elementów blaszanych
w celu okrelenia kszta³tu pó³fabrykatu,
a tak¿e zaprojektowania wykrojnika. Kszta³t
elementów wykrojonych przedstawiono na
rys. 4a, natomiast efekt przeprowadzonych
na nich zabiegów obróbki plastycznej 
na rys. 4b.
Dziêki narzêdziu Engineering Handbook
wygenerowano modele wielu elementów
stosowanych w praktyce jako czêci
gotowe. Do czêci takich nale¿¹ m.in. limak i limacznica przek³adni napêdzaj¹cej
stos sit. Poza tym dziêki Engineering
Handbook równie szybko zaprojektowaæ
mo¿na szerok¹ gamê typowych czêci
maszyn, tj. ró¿ne ko³a zêbate np. o zêbach
prostych lub rubowych, ko³a pasowe,
ko³a pasowe zêbate, wielowypusty,

sprê¿yny  np. rubowe lub talerzowe,
³o¿yska, wpusty, krzywki, ³¹czniki gwintowe itd. Dodaæ nale¿y, ¿e w programie
Solid Edge V14 nie tylko mo¿liwe jest
wygenerowanie z³o¿onych kszta³tów czêci
maszyn, lecz równie¿ przeprowadzenie ich
obliczeñ sprawdzaj¹cych wed³ug formu³
gotowych lub samodzielnie stworzonych
przez u¿ytkownika.
Na rys. 5 przedstawiono wygenerowane
dziêki Engineering Handbook czêci: elementy przek³adni limakowej (a) oraz ³¹czniki gwintowe (b). Interface narzêdzia podczas obliczeñ sprawdzaj¹cych poprawnoæ
wartoci parametrów geometrycznych limaka przedstawiono na rys. 5c.

Proces modelowania z³o¿eñ
czêci przesiewacza

W programie Solid Edge V14 specjalizowanym modu³em s³u¿¹cym do projektowania z³o¿eñ czêci jest Assembly. Od
ósmej wersji Solid Edge, dziêki dostêpnemu
w Assembly narzêdziu Capture Fit,
u¿ytkownik ma mo¿liwoæ uzupe³nienia
plików czêci lub z³o¿eñ o informacje dotycz¹ce lokalizacji wybranych elementów
podczas ich wielokrotnego umieszczania
w jednym lub wielu z³o¿eniach. Dziêki temu
ponowne osadzanie w pliku Assembly
plików .par, .psm, .pwd lub .asm ju¿ raz
osadzonych jest bardzo proste i zajmuje
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Rys. 5. Dziêki narzêdziu Engineering Handbook mo¿liwe jest m.in.:
a) zamodelowanie elementów przek³adni limakowej, b) wygenerowanie ³¹czników gwintowych,
c) przeprowadzenie in¿ynierskich obliczeñ sprawdzaj¹cych

niewiele czasu  czêci zostaj¹ nauczone,
jak maj¹ byæ umieszczane w z³o¿eniu.
Najwa¿niejsz¹ nowoci¹ 14. wersji modu³u
Assembly jest mo¿liwoæ tworzenia tzw.
bibliotek systemowych (Systems Library),
czyli zbiorów czêci wyposa¿onych nie
tylko w informacje o ich lokalizacji
w z³o¿eniu, lecz równie¿ o operacjach
bry³owych, które maj¹ zostaæ wykonane
w czêciach, wzglêdem których elementy
zgrupowane w bibliotece systemowej bêd¹

w z³o¿eniu osadzane. W przypadku modelu
przesiewacza biblioteki systemowe zosta³y
utworzone m.in. dla wiêkszoci ³¹czników
gwintowych, tj. rub i wkrêtów.
Po umieszczeniu ruby danego typoszeregu
w otworze korpusu, dziêki narzêdziu InsertPart Copy wykonano asocjatywne zag³êbienie w korpusie pod ³eb ruby (rys. 6a). Jako
sk³adniki biblioteki systemowej uznano
nastêpnie model ruby, wszystkie relacje
niezbêdne do jej utwierdzenia oraz operacjê

Rys. 7. Wybrane po³¹czenia spawane
zamodelowane w module Solid Edge
V14: Weldment. (obok i powy¿ej)
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Rys. 6. Etapy tworzenia i wykorzystania biblioteki
systemowej:
a) definiowanie elementów,
b) wizualizacja asocjatywnej operacji bry³owej,
c) tworzenie plików,
d) osadzanie w z³o¿eniu elementów biblioteki,
tj. czêci i operacji bry³owych

d

Rys. 8. Silnik elektryczny napêdzaj¹cy stos sit przesiewacza z kompletnym
okablowaniem skrzynki wykonanym dziêki zestawowi narzêdzi XpresRoute,
obecnemu w module Solid Edge V14: Assembly.

Rys. 9. Stos sit
w widoku czêciowym
i ca³kowitym.
(obok i powy¿ej)

wykonania asocjatywnego pog³êbienia
(rys. 6b). Zdefiniowano lokalizacjê elementów biblioteki systemowej w przestrzeni
systemowej (rys. 6c). Wykorzystuj¹c ju¿
zdefiniowane sk³adniki biblioteki, dodano
nastêpnie wszystkie kolejne niezbêdne
ruby i wkrêty danych typoszeregów.
Oczywicie
asocjatywne
otwory
pog³êbiaj¹ce pod ³by ³¹czników gwintowych
zosta³y wówczas wykonane automatycznie
(rys. 6d). Wielu u¿ytkowników wskazuje na
ogromne korzyci wynikaj¹ce z u¿ywania
modu³u Solid Edge V14: Weldment,
s³u¿¹cego do modelowania po³¹czeñ
spawanych. Pracê z modu³em Weldment
mo¿na podzieliæ na cztery etapy  pierwszy
(Weldment Components) polega na asocjatywnym zaimportowaniu z modu³u Solid
Edge V14: Assembly pliku z³o¿enia czêci
przeznaczonych do zespawania. Istnieje tu
mo¿liwoæ wskazania elementów, które
pomimo swej obecnoci w z³o¿eniu nie
zostan¹ ze sob¹ spojone. Podczas kolejnego
etapu (Surface Preparation) wykonuje siê
operacje bry³owe odpowiadaj¹ce zabiegom
technologicznym przygotowywania powierzchni i krawêdzi czêci do póniejszego
po³o¿enia na nich ciegów spawalniczych.
Trzeci etap (Weld Beads) polega na wygenerowaniu ladów spoin i stworzeniu modeli spoiwa. Wiêkszoæ spoin (np. pachwinowe, czo³owe i grzbietowe) mo¿e zostaæ
zamodelowana przez system automatycznie
(narzêdzie Fillet Weld) po wskazaniu
lic ³¹czonych elementów oraz podaniu
wartoci
parametrów
spawalniczych
i oznaczeñ technologicznych, niezbêdnych
w dokumentacji wykonawczej. Je¿eli
u¿ytkownik chce wstawiæ spoinê specjaln¹
lub uwzglêdniæ przetop, mo¿e zamodelowaæ po³¹czenie manualnie, korzystaj¹c
z
funkcji
modelowania
bry³owego
i narzêdzia do nadawania oznaczeñ spawalniczych (Label Weld). Korzystaj¹c z polecenia Stitch Weld, mo¿na modelowaæ spoiny
przerywane. Podczas pracy na czwartym
(opcjonalnym) etapie Machining, istnieje
mo¿liwoæ wykonania operacji technologicznych dostêpnych dopiero po trwa³ym
spojeniu czêci. Mog¹ to byæ zabiegi obróbki wykañczaj¹cej spoiny lub operacje wykonania otworów przechodz¹cych przez kilka
lub wszystkie po³¹czone elementy, a tak¿e
przez cieg spawalniczy. Dodaæ nale¿y, ¿e
w module Weldment u¿ytkownik na ka¿dym
z czterech etapów ma mo¿liwoæ poznania
najwa¿niejszych wartoci parametrów fizycznych po³¹czenia, a tak¿e stworzenia
i wyeksportowania raportu, podaæ jednak
nale¿y wartoæ gêstoci spoiwa. Plik
po³¹czenia spawanego (.pwd) traktowany
jest w z³o¿eniach jak plik pojedynczej

czêci (.par), co jest zreszt¹ zgodne z logik¹
trwa³ego ³¹czenia elementów.
Na rys. 7 przedstawiono wybrane
po³¹czenia spawane wykorzystane do
zamodelowania przesiewacza oraz okno
dialogowe narzêdzia Fillet Weld, gdzie
wprowadza siê wartoci parametrów
spawalniczych oraz oznaczenia technologiczne niezbêdne w dokumentacji wykonawczej.
W celu stworzenia ca³kowicie kompletnego
modelu przesiewacza, poza zespo³em sit
oraz przek³adni¹ napêdow¹ zamodelowano
równie¿ silnik elektryczny (rys. 8), bêd¹cy
ród³em momentu obrotowego dla elementów roboczych przesiewacza. Na uwagê
zas³uguje okablowanie skrzynki silnika
wykonane w module Solid Edge V14:
Assembly dziêki zestawowi narzêdzi
XpresRoute. Do 11. wersji Solid Edge
narzêdzia te kojarzy³y siê wy³¹cznie z projektowaniem uk³adów rurowych, w tej
chwili mo¿liwe jest dziêki nim równie¿ projektowanie z³o¿onych instalacji elektrycznych.
Czêciowy i ca³kowity widok z³o¿enia kompletnego stosu sit przedstawiono na rys. 9,
natomiast na rys. 10 zilustrowano widok
obejmy napêdowej przytwierdzonej do korpusu przesiewacza. Na obu tych rysunkach
widaæ efekt renderingu wykonanego
w module Solid Edge V14: Assembly dziêki
narzêdziom Virtual Studio. W ³atwy i efektowny sposób mo¿na zdefiniowaæ jasnoæ
i kolory róde³ wiat³a, okreliæ stopieñ
przezroczystoci wybranych elementów,
odbiæ metalicznych, cieni, a tak¿e na³o¿yæ
tekstury imituj¹ce powierzchniê wybranych
materia³ów. Poza tym u¿ytkownik mo¿e

Rys. 10. Dziêki narzêdziom s³u¿¹cym do renderingu, osi¹galnym
w Solid Edge V14, widok z³o¿enia czêci nabiera realizmu.

wyeksportowaæ plik .avi, w którym mo¿e siê
znajdowaæ odpowiednio skompresowany
zapis obrazu, jaki zarejestrowa³a kamera
statyczna (z³o¿enie czêci mo¿e obracaæ siê
dooko³a wybranej osi) lub kamera
poruszaj¹ca siê po cile zdefiniowanej
cie¿ce. Najistotniejszym etapem prac w
Solid Edge V14, ze wzglêdu na cel ekspery-

Rys. 11. Dziêki modu³owi Motion mo¿liwe jest
zasymulowanie pracy dowolnie z³o¿onego uk³adu
kinematycznego.

mentu, by³a numeryczna symulacja pracy
roboczych mechanizmów przesiewacza. W
tym celu wykorzystano specjalistyczne
rodowisko Motion obecne w module Solid
Edge V14: Assembly. Dziêki bogatej palecie
narzêdzi programu Solid Edge mo¿liwe jest
zasymulowanie pracy dowolnie z³o¿onych
mechanizmów.

Rys. 12. Stosowanie zapytañ umo¿liwia odnalezienie
na rysunkach wszystkich czêci spe³niaj¹cych kryteria
u¿ytkownika.

Program Solid Edge samoczynnie wykrywa
czêci ruchome podczas symulacji oraz
czêci utwierdzone (elementy odniesienia).
Informacjami, z których korzysta wówczas
Solid Edge, s¹ odpowiednie relacje nadane
pojedynczym czêciom i z³o¿eniom podczas
ich osadzania w pliku .asm. Je¿eli
zamierzenia projektanta odbiegaj¹ od sugestii programu, proces doboru elementów
ruchomych mo¿e byæ przeprowadzony
manualnie. Ogromnym u³atwieniem pracy
u¿ytkownika w module Motion jest równie¿
samoczynne wykrywanie przez program
za³o¿onych wiêzów kinematycznych. Je¿eli
u¿ytkownik chce dodatkowo dokonaæ
skomplikowania ruchu mechanizmu, mo¿e
on wyeliminowaæ zasugerowane przez program wiêzy, edytowaæ je lub stworzyæ
nowe. Do dyspozycji jest ca³a gama wiêzów
znanych z teorii mechanizmów, np. wiêzy
p³askie, sferyczne, uniwersalne itd. Poza
tym, chc¹c przeprowadziæ symulacjê
z³o¿on¹, pomiêdzy odpowiednimi elementami mo¿na narzuciæ po³¹czenia sprê¿yste,
t³umi¹ce lub ich kombinacjê. Do samodzielnego narzucania warunków symulacji s³u¿y
narzêdzie IntelliMotion Builder. Równie
³atwe
jest
definiowanie
wiêzów
napêdzaj¹cych model  wybranym wiêzom
swobodnym (Free Motion Joints) narzuca
siê odpowiednie przemieszczenia liniowe,
obrotowe lub ich superpozycjê.
Kwesti¹ oczywist¹ jest równie¿ dowolnoæ
edycji wartoci i kierunku oddzia³ywania na
pracuj¹ce elementy si³ grawitacyjnych.
Zakoñczeniem prac w module Motion mo¿e
byæ wyeksportowanie wyników symulacji
numerycznej lub stworzenie pliku .avi,
w którym zilustrowane zostan¹ efekty

wprawienia zamodelowanego urz¹dzenia
w ruch o ¿¹danych wartociach parametrów. Proces definiowania odpowiednich
wiêzów kinematycznych modelu przesiewacza przedstawiono na rys. 11.

Proces generowania dokumentacji
wykonawczej i z³o¿eniowej

W programie Solid Edge V14 dokumentacjê
wykonawcz¹, z³o¿eniow¹ oraz inne dokumenty in¿ynierskie tworzy siê w module
Solid Edge V14: Draft. Proces wykonywania
dowolnych rysunków p³askich obiektów
przestrzennych polega przede wszystkim na
okreleniu dokumentu ród³owego modelu
3D, zdefiniowaniu stopnia widzialnoci
(linie niewidoczne, zas³oniête przez inne
czêci, krawêdzie styczne), wybraniu skali
oraz odpowiedniego stylu wymiarowania
rysunku.
Najwa¿niejsz¹ nowoci¹ w 14. wersji
modu³u Draft jest mo¿liwoæ tworzenia
zapytañ
(Queries)
umo¿liwiaj¹cych
odnalezienie na dowolnym rysunku lub na
ca³ej p³aszczynie dokumentu widoków,
przekrojów lub k³adów czêci spe³niaj¹cego
cile zdefiniowane kryteria. Tworzenie
zapytañ, znane doskonale operatorom baz
danych, mo¿liwe by³o w programie Solid
Edge do tej pory jedynie w module
Assembly. Dziêki stosowaniu zapytañ w
ci¹gu kilku sekund na wszystkich widokach
i przekrojach naniesionych w dokumentacji
z³o¿eniowej przesiewacza odnaleziono
³¹czniki gwintowe oraz elementy podstawy
urz¹dzenia. Poniewa¿ stwierdzono, ¿e
widok tych czêci jest istotny, lecz nie mo¿e
zaciemniaæ
pozosta³ych
elementów
rysunku, przedstawiono je jako tzw. czêci

referencyjne  czêci wizualizowane jako
przezroczyste, dodatkowo o uproszczonym
stopniu widzialnoci krawêdzi (rys. 12).
Bardzo wa¿n¹ nowoci¹ Solid Edge V14 jest
mo¿liwoæ tworzenia na rysunkach izometrycznych wyrwañ (Broken-Out Section
View) o dowolnej g³êbokoci oraz kszta³cie,
np. edytowanym krzyw¹ b-spline. Na jednym rysunku mo¿e znaleæ siê kilka wyrwaæ, a u¿ytkownik ma mo¿liwoæ
dodatkowego zdefiniowania, na których
czêciach wyrwanie nie nast¹pi, w celu
zwiêkszenia czytelnoci dokumentu lub
zgodnoci z zasadami Polskich Norm. Inn¹
nowoci¹ zastosowan¹ w module Draft jest
mo¿liwoæ wymiarowania rysunków izometrycznych narzêdziem SmartDimension.
Widok izometryczny korpusu przesiewacza
poddany wyrwaniu, a tak¿e z kilkoma
naniesionymi wymiarami przedstawiono
na rys. 13.

Wnioski

Program Solid Edge V14 jest idealnym
narzêdziem dla in¿yniera projektuj¹cego
powierzchniowo lub bry³owo czêci o bardzo z³o¿onych kszta³tach, ³¹cz¹cego je
w funkcjonalne zespo³y, a nastêpnie
wykonuj¹cego profesjonaln¹ dokumentacjê
wykonawcz¹ i z³o¿eniow¹. Nieocenione s¹
u³atwienia wynikaj¹ce z pracy w modu³ach
zorientowanych na konkretne procesy technologiczne, np. do modelowania po³¹czeñ
spawanych oraz modeli czêci giêtych
wykrawanych z blachy. W wersji V14 program dorówna³ aplikacjom z segmentu
high-end m.in. pod wzglêdem doskona³ych
i ultranowoczesnych narzêdzi s³u¿¹cych do
modelowania powierzchniowego, natomiast
jego cena pozosta³a na ustalonym poziomie.
O doskona³oci Solid Edge V14 niech wiadczy fakt, ¿e z³o¿ony model przesiewacza do
materia³ów sypkich wykonany metodami
modelowania powierzchniowego, a tak¿e
cyfrowa symulacja jego pracy nie jest
dzie³em profesjonalistów z bran¿y CAD.
Dokonali tego studenci Katedry Eksploatacji
Maszyn na Wydziale Mechanicznym ATR
w Bydgoszczy zrzeszeni w Kole Naukowym
Solid Edge.
Ko³o Naukowe Solid Edge (KNSE)
opiekun,
mgr in¿. Adam Budzyñski - asystent
prezes,
Wojciech Bieniaszewski - student
szef PR,
Wojciech Sobkowiak - student

Rys. 13. W module Draft ³atwo wymiaruje siê rysunki izometryczne, a tak¿e
umieszcza na nich dowolne wyrwania.

Katedra Eksploatacji Maszyn
Wydzia³ Mechaniczny ATR, Bydgoszcz
budyn@atr.bydgoszcz.pl

