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Visiems žinomos galimybės 

 SolidWorks puikiai moka projektuoti: 
 Technologinius įrenginius; 

 Technologinę armatūrą; 

 Konvejerius; 

 Bunkerius, talpas; 

 Ir t.t., kas yra asocijuojama su mechaniniu projektavimu.  



Bet dar reikia vamzdynų ir konstrukcijų 



SolidWorks Routing 



SolidWorks Routing galimybės 

 Vamzdynų sistemų 
trasavimas; 

 Hidraulinių sistemų 
trasavimas; 

 Elektros kabelių/laidų 
išvedžiojimas; 

 Integracija su įvairiomis 
sistemomis: 
 ISOGEN; 

 P&ID. 
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SolidWorks Routing bibliotekos 

 

 SolidWorks Routing trasavimo mechanizmas 
paremtas: 
 Standartinių gaminių  

bibliotekomis su aprašytomis specifikacijomis; 

 Projektavimo taisyklių („rule-driven”) technologija, 
pagal kurią iš duomenų bazių parenkami tik šiam 
“vamzdžiui” tinkami elementai pagal tam tikrą 
specifikaciją („specification-driven”). 

 Bibliotekos komponentai susideda iš: 
 Geometrijos *.sldprt arba *.sldasm; 

 Geometrijos matmenų, specifikacijų aprašymų EXCEL 
bylose. 

 Armatūros bibliotekos - tai Windows “file” ir 
“folder” struktūra. 



SolidWorks Routing bibliotekos 

 SolidWorks Routing resursai: 
 SolidWorks instaliacija; 

 “SolidWorks Content” esanti “Design 
Library” lauke (nuolatos atnaujinama, dėl 
to neįtraukta į standartinę instaliaciją). 

 Internetiniai resursai: 

 www.3DContentCentral.com 

 www.solidcomponents.com 

 www.forefrontstudios.com  

 Gamintojų bibliotekos – pvz.: 
www.grundfos.com   

 Savarankiškai sukurti, naudojant 
“Routing Component Wizard” 
elementus. 

http://www.3dcontentcentral.com/
http://www.3dcontentcentral.com/
http://www.3dcontentcentral.com/
http://www.solidcomponents.com/
http://www.forefrontstudios.com/
http://www.grundfos.com/


Informacija iš technologinių schemų (P&ID) 



SolidWorks Routing 

 SolidWorks Routing naudoja trimatį eskizą (3D sketch), kuris 
kuriamas trasavimo metu. Tai pat Jūs galite iš pradžių sukurti 
eskizą ir jį “aprengti”. 

 

 

 

 

 

 Visi komponentai jungiami: 
 RPoint – prie trimačio eskizo taškų; 
 CPoint – tarpusavyje. 

 
DEMO - Piping 

04-vamzdynai/Oil&GasDemo-1.wmv
04-vamzdynai/Oil&GasDemo-1.wmv
04-vamzdynai/Oil&GasDemo-1.wmv
04-vamzdynai/Oil&GasDemo-1.wmv


Trasavimas nuo esamų objektų 

 Jūs galite pradėti vamzdyno trasavimą nuo esamos geometrijos 
(pvz.: nuo įrenginio atvamzdžio, prie kurio vamzdis privirinamas) 

 Reikia tik priskirti RPoint įrengimo elementams. 

 



Brėžinių generavimo metodai 

1. Pasinaudojant 

SolidWorks 

brėžinių 

generavimo 

galimybėmis 

2. Eksportuoti vamzdyną į PCF, ir pasinaudojant SmartPlant 

Isometrics programa sugeneruoti brėžinius automatiškai 



SolidWorks statybinių 
konstrukcijų projektavime 



SolidWorks galimybės  
plieno konstrukcijose 

 Civilinių ir pramoninių objektų 
plieno statybinės konstrukcijos; 

 Pramoninių įrenginių atramos 
ir estakados; 

 Konvejeriai, staklių rėmai; 

 Lengvi civilinių objektų fasadai; 

 Įvairaus tipo rėminės 
konstrukcijos: 
 Langai; 

 Baldų rėmai; 

 Ir t.t.... 

 

O
K

Z
 H

O
L

D
IN

G
 B

a
lt
ija

 U
A

B
, 

P
lu

n
g

ė
 



Profilių bibliotekos 

 Profilių bibliotekos yra 
atviros. 
 Galima kurti savas profilio 

bibliotekas; 

 Importuoti iš DWG/DXF bylų; 

 Profilių tipai: 
 Standartiniai valcuoti profiliai 

 Nestandartiniai profiliai 

 Aliuminio fasadų profiliai; 

 Medinių konstrukcijų profiliai; 

 Lakštinio plieno juostų 
profiliai. 

 



SolidWorks įrankiai konstrukcijų modeliavimui 

 SolidWorks turi integruotą 
rėminių konstrukcijų 
projektavimo įrankius – 
Weldment. 

 Weldment veikia detalės 
aplinkoje, kas leidžia greitai 
projektuoti gaminius „nuo 
varžtų iki varžtų“. 

 Dirbant su SolidWorks 
Weldment reikia nepamiršti ir 
kitų komandų: Move Face, 
Delete Solid, Move/ Copy 
Bodies, Linear Pattern, … 



Modeling big structural assemblies (tip #1) 

 Aktyviai naudokite 
konfigūracijas panašių 
konstrukcijų 
daugkartiniam 
naudojimui. 

 T.y. visas modelis 
surenkamas kaip „LEGO“ 
iš atskirų konstrukcinių 
elementų. 
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Varžtiniai sujungimai 

 SolidWorks turi tvirtinimo 
komponentų bibliotekas, bei 
„moka gręžti skyles“ bei dėlioti 
varžtus... 

 ...bet kai yra labai dideli surinkimai 
siūloma supaprastinti varžtų 
dėjimą: 
 Sukurti varžto-poveržle-veržlės 

surinkimą kaip vieną detalę; 

 Naudoti konfigūracijas skirtingiems 
varžtų diametrams ir sujungiamų  
lakštų storiams; 

 Naudoti „Mate reference“  
greitam varžtų dėjimui; 

Šis matmuo skirtas 

specifikacijai 

Šis matmuo 

skirtas 

konfigūracijai 



Design Automation (tip #4) 

 Projektavimo 
automatizavimo įrankiai 
SolidWorks 
 Projektavimo lentelės ir 

konfigūracijos; 

 Formulės; 

 DriveWorksXpress; 

 ...greitam projektavimui 
 Standartinių konstrukcijų; 

 Pasikartojančių konstrukcijų; 

 .... 

 

 



Brėžiniai, specifikacijos 

 Greitas brėžinių generavimas 
pagal gamybos reikalavimus. 

 

 Identiškų elementų (profilių, 
mazginių lakštų) paieška ir 
unifikavimas. 

 

 SolidWorks atlieka visų gamyboje  
būtinų parametrų  
skaičiavimą: 
• Profilių išrankos /  

pjovimo lentelės; 

• Suvirinimo siūlių žiniaraščiai; 



SolidWorks – STAAD.Pro 

 SolidWorks su BuiltWorks 
priedu gali: 
 Perkelti modelį į STAAD.Pro 

 Nuskaityti modelį iš STAAD.Pro 

 Eksportavus modelį reikia 
patikrinti: 
 Profilių pavadinimus (kadangi 

SolidWorks‘e profilis gali būti 
pavadintas bet kaip) 

 Elementų sujungimus 
mazguose (braižant 
SolidWorks‘e ne visada 
sutapatinamos ašys) 



Plieno konstrukcijų projektavimas 

 Didelių objektų 
projektavimas; 

 Skaidymas į “beam” tipo 
elementus stipruminei 
analizei naudojant 
SolidWorks Simulation, 
Abaqus/SIMULIA, NASTRAN, 
ANSYS; 

 Integracija su STAAD.Pro; 

 Mazginiai lakštai, įdėtinės 
detalės ir t.t. 
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Gelžbetonio elementai 

 Statinio trimačio modelio 
sukūrimas (esamos situacijos 
atkūrimas); 

 

 

 

 

 Gelžbetoninio konstrukcijų 
armavimas (!); 

 Pamatų projektavimas; 
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