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wiczenie 1.3   
Prowadzenie r czne trasy rury sztywnej. Przyk ad II 

W poprzednim wiczeniu poznali my podstawowy sposób prowadzenia trasy bazuj cy na dok adnej znajomo ci rozmiarów 
obiektu wzgl dem którego prowadzona jest trasa. Teraz utworzymy tras , która powstanie na bazie pomocniczych elementów 
konstrukcyjnych, takich jak p aszczyzny i osie konstrukcyjne. Wst pnie utworzona trasa zostanie precyzyjnie dopasowana do 
geometrii pomocniczej. Na rys. 1.50a pokazane s  otwory ko cowe przebiegu, a rys. 1.50b prezentuje gotowy przebieg rurowy.  

W tym wiczeniu wykorzystano pomocniczy komponent konstrukcyjny, wzgl dem którego b dziemy prowadzi  przebieg rury. 
Ten komponent zast puje ca e urz dzenie, dooko a którego prowadzona jest rura i zosta  zastosowany w celu zminimalizowania 
liczby widocznych obiektów i u atwienia nauki r cznego prowadzenia przebiegu rurowego. 

a)    b)  
rys. 1.50 

W tym przyk adzie b dziemy ustala  d ugo  poszczególnych odcinków rury na podstawie po o enia elementów konstrukcyj-
nych, których lokalizacja wynika z lokalizacji innych sk adników projektu. Charakterystycznym element tego przyk adu jest sko na 
szczelina, w której nale y poprowadzi  rur .  

1. Otwórz plik Trasa sztywna_2.iam, znajduj cy si  w folderze …\ZCAI_2018_KPS\Rury. Po otwarciu pliku na ekranie widoczny 
jest konstrukcyjny model pomocniczy zawieraj cy dodatkowe p aszczyzny konstrukcyjne i o , które wykorzystamy do prowadze-
nia trasy. Mo emy za o y , e utworzyli my wcze niej te elementy konstrukcyjne wzgl dem innych komponentów projektu, aby 
poprowadzi  przebieg rurowy w odpowiednich odleg o ciach i kierunkach.  

2. W cz narz dzia projektowania instalacji rurowych. Kliknij ikon  Przewody rurowe, w panelu Pocz tek, na karcie rodowiska. 
W oknie Utwórz przebieg przewodów rurowych kliknij OK., aby zatwierdzi  proponowane przez program nazwy i lokalizacje 
plików zespo u zawieraj cego instalacje rurowe. Program aduje rodowisko do projektowania instalacji rurowych, tworzy zespó  
instalacji rurowych i automatycznie aktywuje tworzenie pierwszego przebiegu rurowego Przebieg01. 

3. Ustal styl przebiegu. Rozwi  list  stylów przebiegów rurowych, w panelu Zarz dzanie, na karcie Bieg rury i wybierz z listy styl 
DIN 2458/DIN 2605 – Rury stalowe spawane i czniki, jak na rys. 1.51a. rednica rury przypisana do tego stylu to M40.  



32    Rozdzia  1. Projektowanie przebiegów rurowych 

www.expertbooks.pl 

a)                                                                                                                b)  
rys. 1.51 

4. Rozpocznij tworzenie pliku nowej trasy. Kliknij ikon  Nowa trasa, w panelu Trasa, na karcie Bieg rury. Kliknij OK. w oknie 
Utwórz tras , aby zaakceptowa  proponowan  nazw  i lokalizacj  pliku trasy. Program w cza kart  Trasa.  

5. Utwórz tras . Kliknij ikon  Trasa, w panelu Utwórz, na karcie Trasa. Jako punkt pocz tkowy trasy poka  kraw d  otworu wska-
zan  na rys. 1.51b. Zwrot strza ki punktu pocz tkowego trasy powinien wskazywa  „na zewn trz”. Mo na atwo zmieni  zwrot 
strza ki naciskaj c klawisz SPACJA 

Zatwierd  wybór kraw dzi otworu.  

W czymy teraz opcje Zatrzask punktowy, która u atwi ustalanie punktu ko cowego odcinka trasy na podstawie wskazania 
powierzchni konstrukcyjnej, p askiej ciany i kraw dzi.  

Kliknij prawym przyciskiem i w menu zaznacz opcj  Zatrzask punktowy, jak na rys. 1.52a. Opcja jest aktywna do wy czenia.  

a)                                                           b)  
rys. 1.52 

Aby teraz ustali  d ugo  pierwszego odcinka rury najed  kursorem na kraw d  p aszczyzny konstrukcyjnej oznaczon  strza k  
na rys. 1.52b. Program rysuje lini  przerywan , aby zweryfikowa  poprawno  wybranego obiektu i wy wietla d ugo ci odcinka 
trasy przy wyborze danego obiektu. Zatwierd  wybór – program rysuje odcinek trasy i wstawia manipulator na ko cu linii.  
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a)             b)  
rys. 1.53 

Obró  model i kliknij kraw d  p aszczyzny konstrukcyjnej zaznaczonej strza k  na rys. 1.53a, co spowoduje utworzenie odcinka 
trasy i przeniesienie manipulatora na koniec odcinka.  

Teraz obrócimy manipulator o nieznaczny k t, aby zmieni  kierunek biegu rury. Przedtem, kliknij cian  Lewo kostki ViewCube, 
aby ustawi  model jak na rys. 1.53b.   

Obró  manipulator. Chwy  strza k  ukow  wskazan  na rys. 1.54a i obró  manipulator o 10 deg, aby zielona o  manipulatora 
zbli y a si  do przeci cia p aszczyzny i osi konstrukcyjnej. W dalszej cz ci wiczenia precyzyjnie ustawimy ten odcinek trasy.  

Obrót manipulatora powoduje to, e program nie utworzy wi zania, które zablokuje ewentualne korekty po o enia tego odcinka 
trasy przy precyzyjnym dopasowaniu trasy.   

a)                              b)  
rys. 1.54 

Po obróceniu manipulatora kliknij w p aszczyzn  konstrukcyjn , w miejscu wskazanym strza k  na rys. 1.54b. Opcja Zatrzask 
punktu zako czy ten odcinek trasy dok adnie na p aszczy nie konstrukcyjnej. Program ustawia manipulator ma ko cu odcinka 
trasy, jak na rys. 1.55a (widok po obróceniu modelu).  
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a)   b)  
rys. 1.55 

Aby ustali  d ugo  nast pnego odcinka trasy kliknij p aszczyzn  konstrukcyjn  wskazan  na rys. 1.55b. Program ustawi mani-
pulator na ko cu nowego odcinka. Teraz obrócimy manipulator, aby przygotowa  model do zgrubnego wprowadzenia trasy w 
sko n  szczelin . W dalszej cz ci wiczenia dopasujemy precyzyjnie po o enie odcinka trasy w szczelinie.  

Kliknij cian  Prawo kostki ViewCube, aby ustawi  model jak na rys. 1.56a.   

Obró  manipulator. Chwy  strza k  ukow  wskazan  na rys. 1.56a i obró  manipulator tak, aby zielona o  manipulatora w 
przybli eniu pokrywa a si  z osia konstrukcyjn  biegn c  w szczelinie. Mo esz tak e wprowadzi  warto  k ta np. 32 deg.  

a)    b)  
rys. 1.56 

Aby ustali  miejsce zako czenia sko nego odcinka trasy kliknij p aszczyzn  konstrukcyjn  wskazan  na rys. 1.56b. Program 
ustawi manipulator na ko cu nowego odcinka. 
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Obró  model i poka  p aszczyzn  konstrukcyjn  wskazan  na rys. 1.57a, aby ustali  miejsce zako czenia tego odcinka trasy.  

a)        b)  
rys. 1.57 

Ostatnie dwa odcinki trasy powstan  z u yciem funkcji trasy automatycznej. Poka  kraw d  otworu, jak na rys. 1.57b i zatwierd  
przebieg z o ony z dwóch segmentów. Gotowy przebieg przedstawia rys. 1.58a. Naci nij ESC, aby zako czy  prowadzenie 
trasy. 

                         a) b)  
rys. 1.58 

Przekszta  segmenty trasy automatycznej w szkic. Kliknij prawym przyciskiem w przegl darce pozycj  Automatyczna trasa 1 
i w menu wybierz Przekszta  w szkic, jak na rys. 1.58b. 

W tym momencie trasa jest sko czona, ale jej przebieg w niektórych miejscach odbiega od oczekiwa . Kolejny krok to precyzyjne 
dopasowanie trasy przebiegu. W tym przyk adzie chcemy ustawi  fragment biegn cy w sko nym wyci ciu, w osi tego wyci cia 
oraz zachowa  precyzyjny odst p trasy od pozosta ych cian.  

Korekta po o enia segmentów trasy spowoduje zmian  d ugo ci odcinków trasy. Poniewa  program automatycznie wymiaruje 
szkic (ustawienie domy lne) konieczna jest zmiana typu wybranych wymiarów na Wymiar sterowany. Zmienimy typ na stero-
wany dla kilku wymiarów. W naszym przyk adzie b d  to te wymiary, które maj  warto ci nieca kowite.  
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Zmie  typ wymiaru na sterowany. Naci nij klawisz CTRL i wybierz trzy wymiary wskazane na rys. 1.59a, a nast pnie kliknij ikon  
Wymiar sterowany, w panelu Format, na karcie Szkic 3D. Warto ci wymiarów zostan  uj te w nawiasy. 

a)   b)  
rys. 1.59 

Dopasowanie przebiegu trasy wymaga do czenia do zbioru geometrii odniesienia tych elementów konstrukcyjnych, które b d  
u yte do dopasowania trasy. W naszym przyk adzie chcemy dopasowa  przebieg rury do osi sko nej szczeliny, a nast pnie 
dopasowa  te odcinki, które zostan  przemieszczone z powodu tego dopasowania lub nie zosta y precyzyjnie umieszczone w 
pierwszym etapie rysowania trasy.  

Do cz geometri  odniesienia. Kliknij ikon  Do cz geometri , w panelu Utwórz na karcie Trasa, i poka  do do czenia o  
konstrukcyjn  oraz p aszczyzny konstrukcyjne, wskazane na rys. 1.59b. Na koniec naci nij ESC. Program umie ci informacj  o 
do czonych elementach w folderze Geometria do czona, jak na rys. 1.60a.  

a)                                                                                    b)  
rys. 1.60 

Dopasuj przebieg trasy w szczelinie do do czonej osi konstrukcyjnej. Kliknij ikon  wi zania Wspó liniowe, w panelu Wi zania 
na karcie Trasa i poka  - w takiej kolejno ci - sko ny odcinek trasy (1) oraz o  konstrukcyjn  (2), wskazane na rys. 1.60b. 
Program dopasuje przebieg trasy do osi konstrukcyjnej.  

Dopasuj po o enie najni szego poziomego odcinka do p aszczyzny konstrukcyjnej, aby ustali  dan  warto  odsuni cia prze-
biegu od ciany. Kliknij ikon  wi zania Pokrywaj ce, w panelu Wi zania na karcie Trasa i poka  - w takiej kolejno ci - odcinek 
trasy (1) oraz p aszczyzn  konstrukcyjn  (2), wskazane na rys. 1.61a.  
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a)      b)  
rys. 1.61 

Dopasuj po o enie odcinka w górnej cz ci przebiegu. Kliknij ikon  wi zania Pokrywaj ce, w panelu Wi zania na karcie Trasa 
i poka  - w takiej kolejno ci - odcinek trasy (3) oraz p aszczyzn  konstrukcyjn  (4), wskazane na rys. 1.61b. 

Na tym zako czyli my prowadzenie i korekt  trasy rury. 

6. Kliknij ikon  Zako cz tras , w panelu Zako cz, na karcie Trasa. Jeste my teraz na poziomie tworzenia przebiegu rurowego.  

Wype nij tras . Kliknij ikon  Wype nij tras , w panelu Trasa, na karcie Bieg rury. Program utworzy przebieg rurowy pokazany 
na rys. 1.62 (wy czono widoczno  elementów konstrukcyjnych). 

                  
rys. 1.62 

7. Kliknij ikon  Zako cz bieg przewodów rurowych, w panelu Zako cz, na karcie Bieg rury, aby zako czy  prac  z bie cym 
przebiegiem rurowym. 

Kliknij ikon  Zako cz przewody rurowe, w panelu Zako cz na karcie Przewody rurowe, aby opu ci  rodowisko projektowa-
nia przebiegów rurowych 

Koniec wiczenia.  

 

 


