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Izometriniai brėžiniai 

 Visų technologinių vamzdynų projektavimo programų 
pagrindinis uždavinys – vamzdynų linijų korektiški brėžiniai bei 
specifikacijos (žiniaraščiai) be klaidų. 

 Vamzdynų vaizdavimas viena linija izometrijoje su visa būdinga 
informacija tapo standartu visame pasaulyje. 



Izometriniai brėžiniai 

 Intergraph Corp. sukūrė 
ISOGEN programą, kuri leidžia 
visiškai automatiškai 
sugeneruoti brėžinius ir 
specifikacijas iš vamzdyno 
trimačio modelio.  

 Visos kitos kompanijos 
naudoja šį ISOGEN branduolį 
savo programų viduje 
(AutoPLANT) arba sugeba 
sukurti suprantamą ISOGEN 
failą – PCF (SolidWorks) 
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Kas yra PCF failas ? 

 PCF – Piping Component File: 
 Vamzdynų duomenų perdavimo 

standartas; 

 Paprastas tekstinis failas; 

 Skirtas ISOGEN programai, 
įvairios paskirties vamzdynų 
brėžinių (gamybos, patikros, 
peržiūros, techninių pasų ir t.t.) 
pilnai automatiniam 
generavimui DWG/DXF/DGN 
formatais; 

 Gali būti vizualizuojamas su 
SmartPlant Isometrics 
priemonėmis. 



SmartPlant Isometrics 

 Leidžia projektuotojams, gamintojams, konstruktoriams ir 
gamyklų savininkams ar operatoriams, greitai ir lengvai 
nubraižyti vamzdyno liniją kaip paprastą eskizą per kelias 
minutes, per kelias sekundes sugeneruoti pramoninio 
standarto, ISOGEN™  tipo izometrinius brėžinius! 

 

Minutės! Sekundės! 



SmartPlant Isometrics 

 Windows® aplikacija sukurta ISOGEN™ pagrindu; 

 Vamzdyno eskizavimas ne braižymas; 

 Specifikacijomis valdoma sistema; 

 Protingi ir lakoniški izometriniai brėžiniai; 

 CAD neutrali ir centralizuota programa; 

 Stipriai konfigūruojama: 
 Sugeneruokite naujus ar esamus izometrinius brėžinius pagal Jūsų įmonės 

standartus ir darbo taisykles. 

 Įvairiapusis, universalus įrankis vamzdyno sistemų 
projektavimui, esamos situacijos atvaizdavimui ir palaikymui 
(modifikavimui) viso vamzdyno gyvavimo ciklo metu; 



Praktiškai taikomas 

 Mažos apimties vamzdyno projektams: 
 Naujo vamzdyno pajungimui prie naujų įrengimų; 

 Siurblių perstatymas turintis įtakos lokalių vamzdžių darbui; 

 Įsipjovimai į esantį vamzdyną; 

 Proceso patobulinimas ir hidraulinio kaklelio pašalinimas; 

 Inspektavimas ir korozijos pažeisto vamzdžio pakeitimo darbai; 

 Naudojama tiek:  
 Projektuotojų eksploatuojančios įmonės poreikiams; 

 Gamyklų savininkų vidiniams inžineriniams/ palaikymo darbams atlikti; 



Nauda vartotojui 

 Lengvai išmokstamas; 

 Paprastas naudoti; 

 Reikia minimalaus apmokymo; 

 CAD ir braižymo patirtis nebūtina; 

 Naudojamas tiek ofise, tiek gamybos aikštelėje; 



Verslo privalumai 

 Idealus, rentabilus sprendimas mažos apimties, naujiems ar 
esamiems vamzdynų projektams atlikti; 

 Trumpas realizavimo laikas – dienos, o ne savaitės; 

 Papildantis 3D gamyklų / vamzdynų projektavimą – rezultate 
gauname tokius pačius brėžinius kaip ir iš trimačio 
projektavimo sistemos; 

 Palaiko skaitmeninį vamzdyno izometrijos atvaizdavimo 
darbo srautą; 

 Ryšys su kitų etapų sistemomis – dokumentų, medžiagų, 
suvirinimo siūlių valdymas, ERP, SAP ir t.t. 

 Pastebimas lėšų taupymas ir produktyvumo padidėjimas 
lyginant su pieštuku ir popieriumi ar 2D CAD; 

 



Greita investicijų grąža! 

 
Pieštukas + popierius/ 

2D CAD 
SmartPlant Isometrics 

4 - 8 val. /1 izom. 30 min. – 1 val. / 1 izom. 

Tipinė situacija  

 

(Pagal vartotojų apklausas) 

75% mažesnės laiko 

sąnaudos! 

 

Investicijų grąža -  

 

1-mas projektas / 1-rmi metai 



SmartPlant Isometrics - AutoPIPE 

 Ne visos projektavimo 
programos gali korektiškai 
perduoti modelius PCF 
formatu. 

 Sprendimas: 
 Naudojant SmartPlant 

Isometrics sujungti skirtingus 
vamzdynus į vieną kompleksinį 
modelį. Atlikti diagnostiką ir 
klaidų taisymą. 

 Perkelti vamzdyną 
skaičiavimams į AutoPIPE. 

CADWorx, SolidWorks, Inventor, Plant3D ir t.t. 



SolidWorks – SmartPlant Isometrics 

 SolidWorks Routing neturi 
galimybės išsaugoti į PCF bylą tam 
tikrų komponentų/simbolių: 
srautų kryptis, varžtai ir t.t.  

 Sprendimas; 
 Perkelti SolidWorks PCF bylą į 

SmartPlant Isometrics ir papildyti 
informacija … 

 Sugeneruoti ISOGEN brėžinius pagal 
poreikius:  
 Spool; 

 Weld; 

 Pipe-cut; 

 Overview, check; 

 Ir t.t.   
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