
Lemezalkatrészek
tervezése és gyártása

Az I-DEAS Artisan Sheet Metal
lemezalkatrész tervezõ rendszer az
I-DEAS Artisan  testmodellezõ
rendszerre épül. Annak lehetõségeit
kihasználva automatikusan képes
beépíteni a testmodellbe a felhasználó
által definiált lemeztáblák méreteit,
azok kapcsólódási tulajdonságait, a
feszültségcsökkentõ kivágásokat és
fogyási ráhagyásokat támogatva ezzel
a lemezalkatrészek gyors és hatékony
tervezését és kiértékelését. A
lemezalkatrészekhez kifejlesztett kata-
lógus (amely tipikus be- és kivá-
gásokat, lyukasztásokat, füleket és
szegélyeket tartalmaz) jelentõs
mértékben elõsegíti, hogy a tervezõ a
legapróbb részletekig gyorsan és
hatékonyan megvalósíthassa elképze-
léseit. A lemezalkatrész testmo-
delljének felhasználásával lehetõség
van a térbeli modell automatikus
kiterítésére, a modellt hûen tükrözõ
síkbeli rajz elkészítésére, valamint a
kivágások NC pályáinak generálására.
Az  I-DEAS Artisan Sheet Metal  a
testmodellezõhöz hasonlóan
parametrikus jellegû rendszer. Ez a
rendszerfilozófia igen magas szinten
támogatja a tervezõ esetleges
változtatásait, a variációk készítését
egyszerûvé és gyorssá és teszi. A
rendszer azon tulajdonsága, hogy a
teljes tervezési, dokumentációs és
megmunkálási adathalmazt egy közös
tervezési adatbázisba integrálja
lerövidíti a lemezalkatrészek tervezési
idejét.

Lemezalkatrészek
modellezése

Az I-DEAS Artisan Sheet Metal
modulban a lemezalkatrészek térbeli
környezetükben tervezhetõk meg, így
a csatlakozó alkatrészek össze-
állításának tükrében könnyen ellen-
õrizhetõ az új terv helyessége és
funkcionális illeszkedése. Kiindulás-
ként a lemezpanelek huzalváz
modelljeit kell elkészíteni, amelyek az
egyes lemezpaneleket modellezik. A
rendszer támogatja azt a lemezmodell

készítési technikát is, amely az
egyszerûbb lemezpaneleket meglévõ
testek felszínébõl származtatja
asszociatív leképezések segítségével.
A tervezõ által megadott méretek és
az elõírt geometriai kötöttségek a
lemezpaneleken automatikusan meg-
jelennek. A lemezalkatrész modellt a
panelek közötti hajlítások meghatá-
rozása és a lemez anyagának
megadása teszi teljessé. A para-
metrikus jelleg, a kétirányú asszo-
ciativitás a térbeli lemezmodell és a
róla készült síkbeli kiterített rajz
méretei között megengedi a közvetlen
méretezés vezérelt tervezést ill.
módosítást. A lemezalkatrész model-
lezés legfontosabb jellemzõi:

• A lemezalkatrész saját térbeli
környezetében modellezhetõ, így
tervezésnél a környezõ elemek is
figyelembe vehetõk.

• Dinamic Navigator  (Dinamikus
Navigátor) segíti a tervezõt a
geometriai elemek és a lemez-
alkatrészek egymáshoz képest
elõírt kötöttségeinek megvaló-
sításában.

 

• Definiálni lehet olyan közös
hajlítási éleket, amelyek mentén
2D-s lemezelemek illeszthetõk
össze. Ezzel lehetõvé válik, hogy
egy-egy panel bonyolult alakú
felületeket is tartalmazzon.

• A nyitott (felületszerû) kihúzás
operációval egyszerûen
létrehozhatók olyan többpaneles
alkatrészek, amely paneljei között
a hajlítási kapcsolat automa-
tikusan öröklõdik.

• A méretezés-vezérelt változtatás
elõsegíti a tervezõi elgondolások
gyors megvalósítását.

• A lemezalkatrészek katalógus-
elemei beépíthetõk.

• A kiterített lemezalkatrész síkbeli
rajza a tervezés bármely fázisá-
ban további részletekkel egészít-
hetõ ki (amely teljesen asszociatív
a 3D-s lemez-modellel).
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 Komplex hajlítási modell, amely tartalmazza a síklemezek
katalóguselemeit, és méretezések könnyû változtathatóságot
biztosítanak

 



 
 Lemezalkatrészek
 hajlítása
 
 Az I-DEAS Artisan Sheet Metal
rendszerben egyetlen parancs
kiadásával lehetõség van a kiterített
lemezalkatrész mintázatátának kiér-
tékelésére. Ennek során a rendszer
által számított anyagnövekedés a
kiterített lemezen automatikusan
megjelenik. A program használatával
tehát elkerülhetõ az unalmas kézi
számítás és annak becslése, hogy
mennyi anyag szükséges az adott
hajlított darab elõállításához. Az egyes
anyagokra jellemzõ alak-változások
akár egyes élekre megha-tározhatók
annak függvényében, hogy milyen
megmunkálógépen történik annak
megmunkálása. Az I-DEAS Artisan
Sheet Metal  további speciális
modellezési lehetõségeket is
tartalmaz, mint például  hegesztett
kötések, nulla hajlítási sugarak
megadását valamint bármilyen szögû
hajlítást. A lemezdarab részben ill.
egészben is kiteríthetõ és tetszõleges
sorrendben újra hajlítható. A hajlí-
tások legfontosabb jellemzõi:
 
• Automatikus hajlítási/kiterítési

parancs (használatával az alkat-
rész a tervezés bármely fázisában
gyorsan kiértékelhetõ).

• Méretráhagyások kiválasztása
(hajlítási táblázatok alapján, az
anyag és a vastagság függvé-
nyében).

• Különbözõ hajlítási sugarak
adhatók meg minden egyes hajlí-
tásra.

• Hegesztések szimulálása  (nulla
sugarú hajlítással).

• Merevítõ lemezek szimulálása
(180 fokos hajlítással).

• A nulla sugarú hajlítás modellezi
azokat a hajlítási éleket is,
amelyeknek nincsen belsõ hajlítási
sugaruk.

• A hajlítások a K faktor megadása
nélkül is definiálhatók (ekkor a
kiterített lemez hosszméretének
ismeretében újabb panelek
adhhatók a lemezalkatrészhez).

• A független hajlítási ráhagyások
lehetõvé teszik az élek eltérõ
típusú hajlítógépen történõ szimu-
lációját.

Automatikus
feszültségcsökkentõ
sarokkivágások

A feszültség szempontjából kritikus
helyek kezelhetõségét automatikusan
létrejövõ lemezkivágások segítik.
Ezek a kivágások bár automatikusan
keletkeznek, kialakulásukat felhasz-
náló által meghatározott beállítások
szabályozzák. A kivágások könnyen
módosíthatóak, törölhetõek a lemez-
alkatrészrõl. A program több  kivágási
alakot ismer (pl. kör ill. négyzet
alakokat).

A lemezalkatrészek
katalóguselemei

Az I-DEAS Artisan Sheet Metal
rendszer a szabványos
lemezalkatrész elemeket már
alapkiépítésben is tartalmazza. Ezek
felhasználásával a tervezõnek
lehetõsége nyílik arra, hogy a
lemezalkatrészbe minden olyan
szabványos részletelemet
belefoglalhasson, amely a darab
megfelelõ funkcionalitását biztosítja. A
katalógus tartalmazza az általánosan
használt kiegészítõ elemek (pl.
kivágások, fülek, benyomódások,
vájatok, szellõzõnyílások) modelljeit.

A modell kiterítetlen állapotában
lehetõség van különbözõ kivágások,
lyukak definiálására hajlítási élek
mentén oly módon, hogy az
asszociatív módon kapcsolódik a
kiterített állapothoz és tartalmazza a
lemez alakváltozási ráhagyását is. A
katalógus bõvíthetõ a felhasználó
saját tervezésû elemeivel. A katalógus
a fentieken túlmenõen tartalmazza az
alábbi  elemeket is: egyenes és alakos
merevítõk, fodrozás, fülek, pontozás,
karimás lyukasztások, bevágások és
rovátkolások.

Rajzkészítés

Az I-DEAS Artisan és az I-DEAS
Artisan Drafting szoftverekkel a
lemezalkatrészek könnyen dokumen-
tálhatók mind kiterített, mind hajlított
állapotukban. A szükséges rajzokat a
rendszer automatikusan létrehozza.
Ezek a rajzok tartalmazzák a hajlítási
éleket, az anyagnövekedést, és a fel-
helyezett részletelemeket is.
Végezetül ismét ki kell emelnünk az I-
DEAS Artisan Sheet Metal
programnak azt a tulajdonságát, hogy
minden 2D-s rajzi elem teljesen
asszociatív a térbeli lemezalkatrész
3D-s modelljével.
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