
Optimalūs projektavimo/skaičiavimo programų 
rinkinys pramonės įrenginių projektavimui 

 

Andrej Jarmolajev,  

IN RE UAB, 2011.04.26 



Apie UAB “IN RE” 

 PAVADINIMAS 
 UAB “IN RE” 

 ĮKURTA 
 1996 m. lapkričio 26 d. 

 MUS RASITE 
 Lukiškių g. 3, VI aukštas, 

LT-01108 Vilnius, Lietuva 
Tel.:    (+370 5) 2124660 
Faks.: (+370 5) 2613021 
El. paštas: office@inre.lt 
Tinklapis:  www.inre.lt  

 KOLEKTYVAS 
 Aukšto lygio profesionalai automatizuoto kompiuterinio projektavimo 

sistemų, informacinių technologijų ir inžinerinio projektavimo srityse. 
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Veiklos kryptys 

 Šiuolaikinių informacinių technologijų diegimas bei 
praktinis pritaikymas automatizuoto projektavimo, 
gamybos paruošimo ir technologijų procesų valdymo 
srityse, kuriant ir aptarnaujant statybos, pramonės ir 
infrastruktūros objektus bei inžinerinės sistemas. 
 
 Kompiuterinio projektavimo sistemos  

 Kompiuterinio projektavimo sistemų programinė ir techninė 
įranga: platinimas, diegimas, aptarnavimas, konsultacijos, 
kvalifikacijos kėlimas ir mokymai.  

 Kompleksinės automatizacijos sprendimai  
 Įmonių kompleksinės automatizacijos sprendimai inžinerinio 

projektavimo, konstravimo, gamybos paruošimo ir valdymo 
srityse: programinės įrangos kūrimo, diegimo, adaptavimo  ir 
integravimo projektai. 

 Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos  
 Inžinerinės paslaugos: statybinių konstrukcijų, pramonės 

įrenginių, mechaninių inžinerinių sistemų analizė ir 
projektavimas; mokslinės techninės konsultacijos ir ekspertizės. 

 Mokymai ir kvalifikacijos kėlimas 
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Pristatomi sprendimai 

INTERGRAPH Corporation - viena stambiausių pasaulyje kompiuterių techninės 
ir programinės įrangos gamintojų įmonių automatizuoto projektavimo sistemų 
(PLANT) sektoriuje, laivų statyboje ir geografinių informacinių sistemų (GIS) 
srityje. 

Dassault Systemes SolidWorks Corp. - viena iš sėkmingiausių trimačio 
mechaninio projektavimo sistemų gamintoja. SolidWorks Corp. programos leido 
viso pasaulio projektuotojams peržiūrėti kompiuterinio projektavimo 
koncepcijas ir pereiti prie trimačio projektavimo. Šiuo metu SolidWorks Corp. 
programinė įranga №1 tarp trimačio mechaninio projektavimo sistemų.   

BENTLEY Systems Inc. - lyderis tarp plataus profilio aukšto lygio automatizuoto 
projektavimo sistemų gamintojų. Programiniai produktai vystomi grafinės 
aplinkos MicroStation ir AuoCAD bazėje, taikomi įvairioms inžinerinio 
projektavimo sritims: architektūrai ir statybinių konstrukcijų projektavimui, 
transporto, komunikacijų ir aplinkos inžinerijoje, pramonės kompleksų 
projektavimui, žemėtvarkoje, miestų planavime, GIS, projektų valdymo srityse. 

Nemetschek - integruotų, BIM koncepcija paremtų sprendimų lyderis Europoje. 
Programiniai produktai skirti architektūriniam – statybiniam projektavimui, 
statybų, nekilnojamojo turto ir dokumentacijos valdymui. 



Intergraph Corp. 

Intergraph SmartPlant sprendimai paremti centralizuotų duomenų 
saugojimu ir skirti stambių objektų projektavimui, valdymui ir techniniam 
palaikymui. Apima visas projektavimo disciplinas, susietas su pramoninio 
objekto projektavimu, montavimu/demontavimu ir eksploatavimu. 
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Intergraph SmartPlant 2D 



Intergraph SmartPlant 3D 



Bentley Systems 

 Bentley Plant sprendimai dirba 
AutoCAD ir MicroStation grafinėse 
platformose. Turi lanksčią 
struktūrą, leidžiančią 
sukonfigūruoti programinę įrangą 
įvairaus dydžio projektų 
sprendimams. Apima visas 
projektavimo disciplinas, susietas 
su pramoninio objekto 
projektavimu, montavimu ir 
eksploatavimu. Taip pat turi 
programinę įrangą, skirtą 
stipruminiams vamzdynų bei 
konstrukcijų skaičiavimams pagal 
įvairius reikalavimus, įtraukiant ir 
atominės energetikos normas. 
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Bentley AutoPLANT 2D 

 Technologinio projektavimo etapai: 

 Technologinė dalis: 
 Sudaromos principinės technologinės (srautų ir procesų) bei montažinės 

technologinės schemos – PFD ir P&ID. 

 Projektuojamos kontrolinių matavimo prietaisų ir automatikos sistemų 
(KMPirA) schemų ir maitinimo bei signalinių tinklų principinės ir 
montažinės schemos.  

 Elektrotechninė dalis: 
 Elektrotechninės projekto dalies sukūrimas. 

 



Bentley AutoPLANT 2D 

 Bentley AutoPLANT P&ID 
Intelektualių technologinių 
schemų sukūrimas ir valdymas. 

 Bentley Instrumentation & 
Wiring 
Kontrolės valdymo prietaisų ir 
automatikos automatizuotas 
projektavimas. 

 Bentley promis*e 
Elektrotechninės projekto dalies 
projektavimas. 

 



Bentley AutoPLANT 3D 

 Technologinės įrangos projektavimas ir išdėstymas: 

 Vamzdynų trasavimas: 
 Armatūros išdėstymas; 

 Technologinių atramų išdėstymas; 

 Statybinių konstrukcijų ir atramų (estakadų) projektavimas. 

 Šildymo, vėdinimo, kondicionavimo sistemų įrangos ir vamzdynų išdėstymas, 
elektros instaliacijos latakų trasavimas. 

 Trimačio modelio vizualizacija / atskirų disciplinų derinimas / klaidų paieška. 

 Automatinis dokumentacijos generavimas: 
 Montažiniai ortogonalūs technologinės įrangos ir vamzdynų brėžiniai; 

 Izometriniai vamzdynų brėžiniai; 

 Statybinių konstrukcijų brėžiniai; 

 Projekto specifikacijos;  



Bentley AutoPLANT 3D 

 Bentley AutoPLANT Equipment 
 Standartinės parametrinis technologinės 

įrangos (siurbliai, rezervuarai, kolonos, 
šilumokaičiai ir t.t.) modeliavimas ir 
išdėstymas trimatėje erdvėje. 

 Vartotojo sukurtos technologinės įrangos 
išdėstymas. 

 Parametrinių atvamzdžių sudėjimas pagal 
specifikacijas ir priskirimas vamzdynams. 

 Bentley AutoPLANT Piping 
 Vamzdynų trasavimas; 

 Šildymo-vėdinimo sistemų; 

 Kabelių latakų; 

 Technologinių atramų; 

 Kondicionavimo sistemų; 

 Valdymo ir automatikos įrangos.  

 

 



Bentley AutoPLANT 2D & 3D 

 Bentley Vision 
Centralizuotas projekto valdymas 
be grafinės platformos. 

 Bentley Navigator 
Trimačių modelių peržiūra, 
komentavimas, 
bendradarbiavimas. 

 Bentley Data Manager 
Projekto duomenų valdymas. 

 Bentley Datasheets 
Automatizuotas apklausos lapų 
sukūrimas. 

 

 

 



Bentley ProStructure 3D (ProSteel, ProConcrete) 

 Plieno ir gelžbetonio 
konstrukcijų projektavimas. 

 Modulinė struktūra. 

 Ryšys su STAAD.Pro ir kitomis 
skaičiavimo programomis. 

 KM (techninio projekto) ir 
KMD (darbo projekto) stadijų 
brėžinių automatinė 
generacija. 

 



Bentley AutoPIPE 

 Programa AutoPIPE vartotojui suteikia 
galimybę greitai ir patogiai modeliuoti 
vamzdynų sistemą iš standartinių 
komponentų, su įranga, armatūra, 
atramomis ir pan. (arba pasinaudoti jau 
sukurtu trimačiu modeliu); užduoti 
statines bei dinamines apkrovas, taip pat 
ir nešėjo slėgį, temperatūrą ir kitus srauto 
parametrus; atlikti sistemos statinę ir 
dinaminę analizę; nustatyti įtempimus ir 
deformacijas įvairių tipų ir matmenų 
vamzdynuose, taip pat ir apkrovas, 
persiduodančias atramoms ir įrengimams 
nuo vamzdynų, esant įvairiems darbo 
režimams ir sąlygoms; apskaičiuoti ir 
parinkti, arba patikrinti sistemos 
komponentus. Turi atominės energetikos  
projektavimo normas ir yra sertifikuotas 
tokiems objektams skaičiuoti. 
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Bentley PlantFLOW, PULS 

 PlantFLOW - tai programinė 
įranga skirta skysčių arba dujų 
nusistovėjusio tekėjimo proceso 
analizei vamzdynuose, ji leidžia 
nustatyti skysčių (dujų) tekėjimo 
slėgius, temperatūras ir greičius 
visame tinkle, įskaitant uždarus 
kontūrus ir atsišakojimus.  

 PULS - tai unikali skysčių 
tekėjimo vamzdynų tinkluose, 
esant nusistovėjusiems skysčių 
svyravimams, dinaminių 
charakteristikų modeliavimo ir 
analizės programa. 
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Bentley STAAD.Pro 
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 Tarptautinės projektavimo normos; 

 Tarptautinės profilių duomenų bazės; 

 Atvira architektūra ir vidinio 
programavimo galimybės; 

 Turi atominės energetikos  
projektavimo normas ir yra 
sertifikuotas tokiems objektams 
skaičiuoti; 

 Plati lokalizacija; 

 Pasaulinis vartotojų tinklas; 

Statybinių konstrukcijų skaičiavimo ir projektavimo 
sistema - populiariausias pasaulyje programinis 
produktas visų rūšių statybinių konstrukcijų 
projektavimui. Pripažintas standartu "de facto". 



Dassault Systemes SolidWorks Corp. 

 Dėl efektyvaus 3D technologijų 
panaudojimo ir lengvo įsisavinimo 
tapo labai populiarus technologinės 
įrangos bei plieno konstrukcijų 
darbo projektų atlikimo įrankiu. Turi 
visas priemones atlikti 
projektuojamo gaminio analizę 
taikant įvairius metodus: FEA, CFG, 
kinematinę analizę. Užtikrinta 
integraciją su įvairiom CAD ir CAE 
sistemom (pvz. ABAQUS). Turi 
specializuotus sprendimus 
montavimo/ demontavimo, 
surinkimo, eksploatavimo 
instrukcijoms kurti.  
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Dassault Systemes SolidWorks Corp. 

 SolidWorks aktyviai 
naudojamas įvairių 
energetinių įrenginių 
trimačiam projektavimui: 
 Turbinos, reaktoriai bei jų 

komponentai; 

 “Žaliosios” energijos įrenginiai; 

 Vamzdynų komponentai; 

 Technologiniai įrenginiai, 
talpyklos; 



SolidWorks Simulation 

  SolidWorks Simulation analizės baigtinių 
elementų metodu programa. Naudoja 
įvairių tipų baigtinius elementus: 
tūrinius, kevalinius bei strypinius. Taip 
patogiai ir efektyviai galima modeliuoti 
tiek rėmines konstrukcijas ir santvaras, 
tiek plonasienius gaminius (talpyklas ir 
pan.) tiek bet kokios sudėtingos 
geometrinės formos mechaninių sistemų 
elementus. Be to, šiuo priedu galima 
modeliuoti varžtines, kaištines bei 
virintines jungtis įvertinant pradinę 
įvaržą, spręsti įvairaus sudėtingumo 
kontaktinius uždavinius, nustatyti 
pavojingas zonas, optimizuoti 
konstrukciją. Geometrinis ir fizinis 
netiesiškumas, nuovargis. Pateikia 
rezultatus pagal ASME slėginių indų 
skaičiavimo reikalavimus. 
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SolidWorks Flow Simulation 

 SolidWorks Flow Simulation skirtas skysčių 
ar dujų srautų analizei (CFD) bei šilumos 
perdavimo uždavinių analizei atlikti. Jos 
baigtinių elementų metodu galima 
apskaičiuoti srauto bet kokios formos 
uždaro skerspjūvio kanale (toks tekėjimas 
būdingas didžiajai daugumai pneumatinių 
ar hidraulinių sistemų elementams) 
parametrus. Be to, galima tirti ir bet kokios 
formos kūną aptekančius srautus 
(aerodinamikos uždaviniai). Visais atvejais 
skaičiavimus galima atlikti plačiame 
Reinoldso skaičiaus diapazone, t.y. tirti tiek 
laminarinius, tiek turbulentinius srautus, 
įvertinant terpės spūdumą, galima spręsti 
šilumos pernešimo ir kt. uždavinius. 
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Nemetchek 

 Nemetschek yra didžiausias programinės įrangos 
architektams, inžinieriams ir statybos pramonei 
pardavėjas Europoje. 

 25 metų patirtis vystant programinę įrangą AEC rinkai 
(Architektūra, Inžinerija, Konstrukcijos). 

 Kompanija siūlo dešimt programinės įrangos brendų. 

 Allplan produkcijos šeima, siūlo sprendimus CAD, AVA 
(techninės ir ekonominės medžiagos paruošimas ir 
pateikimas konkursui), taip pat kainų valdymui ir priežiūrai 
statinio eksploatacijos metu. 

 300 000 klientų 142-jose šalyse 

 Kompanija įkurta profesoriaus Georg Nemetschek 1963 
metais. 



 Integruota projektavimo, modeliavimo, brėžinių ir specifikacijų generavimo bei 
vizualizacijos sistema. 

 3D modelis naudojamas visose statinio gyvavimo stadijose nuo architektūros, 
inžinerijos, medžio konstrukcijų, kainų valdymo iki statinio inžinerinių paslaugų ir 
eksploatacijos. 

 Sąveika tarp Allplan Architecture ir Allplan BCM užtikrina patikimą kainų planavimą. 

 Sklandūs duomenų mainai su AutoCAD 2010/2011 naudojant DWG formatą.  

 Naujas grafinis branduolys užtikrina greitą ir tikslų modelio vaizdavimą, stumdant ar 
keičiant vaizdą (net didelio projekto atveju). 

Allplan 2011 Architecture 

MAN East Gate Plant Development, Munich, Germany 



 Darbas nuo pradžių iki galo, t.y. projektavimas nuo architektūros iki armavimo brėžinių 

 Pritaikytas monolitinėms konstrukcijoms, surenkamiems gaminiams, medžio, plieno 

konstrukcijoms, konstrukcijų analizei, žemės darbams, inžinerinėms statinio 

sistemoms, statinio eksploatacijai. 

 Išsami braižymo ir projektavimo įrankių paletė. 

 Allplan Engineering suteikia patogesnį ir akivaizdžiai greitesnį gelžbetonio armavimo ir 

detalizavimo procesą ir mažesnę klaidų tikimybę dėl optimizuotų ir automatiškai 

atliekamų procesų. 

 

Allplan 2011 Engineering 



AX 3000 

AX3000 specializuotas paketas skirtas pastato 
inžinerinėms sistemoms projektuoti: kurti trimačius 
modelius, atlikti skaičiavimus pagal EN,  DIN, СНиП 
reikalavimus, tikrinti kolizijoms, darbo brėžiniams, 
ruošti  specifikacijas ir pastato energetinius 
sertifikatus.  
Sistema AX3000 išsiskiria lankstumu dirbant su 
įvairaus tipo išeities duomenimis ar tai yra 2D 
brėžiniai, ar 3D modeliai pateikti DWG, IFC, DGN*, 
3DPDF* formatais. Dėstant ir parenkant elementus 
programa naudoja duomenų bazę kur surinkti 
praktiškai visi sanitarinės, šildymo, elektros 
instaliacijos, vėdinimo/kondicionavimo Europos  
įrangos gamintojai. Trasavimo uždaviniai bei 
kanalų/vamzdynų skerspjūvio parinkimas atliekamas 
automatiškai atsižvelgiant į jungiamų įrenginių 
parametrus.  

 
 



Techninės dokumentacijos valdymas 

 Diegiame dokumentacijos ir techninės 
dokumentacijos valdymo, paieškos ir 
saugojimo sistemas orientuotas į 
inžinerines ir pramonines įmones: 
 Projektų atlikimo procesų valdymas ir 

kontrolė. 

 Bet kokio tipo bylų saugojimas. 

 CAD, FEA/CFD inžinerinių duomenų (modeliai, 
brėžiniai, skaičiavimai) saugojimas. 

 Duomenų sąryšis su technologiniais įrengimais 
ir vamzdynais diegiant sistemą 
eksploatuojančiai organizacijai. 



OPTIMALUS 
PROJEKTAVIMO/SKAIČIAVIMO 
PROGRAMŲ RINKINYS PRAMONĖS 
ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMUI 



Optimalaus sprendimo parinkimo faktoriai 

 Energetinių objektų projektavimo/gamybos įmonės sprendžia: 

 Įrenginių (pečiai, konvejeriai, rezervuarai, šilumokaičiai ir t.t.) projektavimas, 
gamyba, montavimas; 

 Vamzdynų sistemų trasavimas, montavimas, eksploatavimas; 

 Atramų, statybinių konstrukcijų, pamatų projektavimas ir montavimas; 

 Įmonės ribotus resursus projektavimo darbams atlikti, konstruktoriai 
neturi laiko ilgai savintis įvairios programinės įrangos skirtos 
skirtingiems uždaviniams spręsti. 

 Universali ir greitai įsisavinama projektavimo platforma įvairaus pobūdžio 
inžineriniams uždaviniams spręsti: SolidWorks 

 Lengvai įsisavinami inžinerinės analizės įrankiai: STAAD.Pro, AutoPIPE, 
SolidWorks Simulation (FEA, CFD) 

 Programos savistoviai turi atlikti tam tikrą uždarą uždavinių spektrą. 



Kompleksiniai projektavimo/analizės uždaviniai 

3DVia Composer 

3D modelių peržiūrą, 

tarpusavio komunikavimas, 

Montavimo ir techninė 

dokumentacija, 

 pristatymas. 

Bentley CAE: STAAD.Pro, 

AutoPIPE:  

Vamzdynų sistemų ir statybinių 

konstrukcijų skaičiavimas. 

SolidWorks,  

Simulation, Flow: 

statybinių konstrukcijų, 

vamzdynų sistemų ir 

technologinės įrangos 

projektavimas.  

Stipruminiai  

skaičiavimai  

BE metodu. 

SmartPlant Isometrics: 

Izometriniai brėžiniai, 

techniniai pasai, 

vamzdynų projektai per                    

minutes. 



„Trimatis“ komunikavimas 
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STARTUOJAM ! 



PATIRTIS 

Pramoninių objektų inžinerinės informacinės sistemos 
projektavimui ir valdymui 



Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos 

Projektavimo skyrius 

 Profesionalus ir pajėgus kolektyvas, 
turintis gilias profesines žinias ir 
nuolat keliantis kvalifikaciją, taikant 
šiuolaikines automatizuoto 
projektavimo sistemas, kokybiškai ir 
patikimai atlieka statinio 
konstrukcinės dalies projektavimo 
darbus. 

 
 Atestatas Nr. 0993 suteikia teisę atlikti 

statinio dalies projektavimo darbus. 
 Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. 
 Statinių grupės: gyvenamieji ir 

negyvenamieji pastatai, inžineriniai 
statiniai. 

 Projektavimo darbo sritis: konstrukcijų. 
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Kompleksinės automatizacijos sprendimai 

Statybos projekto kompleksinis atlikimas ir valdymas 
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Kompleksinės automatizacijos sprendimai 

PRAMONĖS OBJEKTAI IR ĮRENGINIAI  
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Kompleksinės automatizacijos sprendimai 

PRAMONĖS OBJEKTAI IR ĮRENGINIAI  

39 



 
Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos 

INŽINERINIAI IR SPECIALŪS STATINIAI 

40 



 
Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos 

INŽINERINIAI IR SPECIALŪS STATINIAI 
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Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos 

PRAMONĖS OBJEKTAI IR ĮRENGINIAI  
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Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos 

PRAMONĖS OBJEKTAI IR ĮRENGINIAI  
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Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos 

PRAMONĖS OBJEKTAI IR ĮRENGINIAI  
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Inžinerinės analizės ir projektavimo paslaugos 

PRAMONĖS OBJEKTAI IR ĮRENGINIAI  
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Kompiuterinio projektavimo sistemos 

Kvalifikacijos kėlimas, mokymai 
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 Organizuojame profesionalius kompiuterinio projektavimo CAD/CAM/ 
CAE/PDM sistemų mokymo kursus įmonių darbuotojams ir visiems 
norintiems įgyti ir tobulinti kompiuterinio projektavimo įgūdžių lygį. 
Siūlome mokymus pagal standartines bei specializuotas individualias 
programas, vedamus įgudusių instruktorių specialiai įrengtoje 
kompiuterių klasėje, kursus vartotojo darbo vietoje ir nuotolinį mokymą 
per Internetą. 
 
 Mokymas kompiuterių klasėje 

 Vedami patyrusių instruktorių, mokymai IN RE kompiuterių klasėje arba vartotojui jo 
įmonės patalpose vyksta pagal parengtas mokymo programas ir sudarytą užsiėmimų 
tvarkaraštį. 

 Mokymas pagal specializuotas programas 
 Tikslinis specialistų mokymas pagal individualias programas tai profesionalūs antros 

pakopos kursai atskiram vartotojui arba vartotojų grupei.  

 Kvalifikacijos kėlimas 
 Organizuojami kvalifikaciniai seminarai, kuriuose skaito pranešimus patyrė specialistai iš 

Lietuvos ir užsienio.  

 Techninė literatūra ir vadovėliai 
 Yra galimybė įsigyti mokymo knygų ir vadovėlių, kurie padės tobulinti žinias ir įgūdžius 

bei kelti kvalifikaciją. 
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