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AZ INVENTOR MŰANYAG ALKATRÉSZEK tervezését segítő esz-
köztára felhasználásával műanyag burkolatokon gyakran elő-
forduló szellőzőket, illeszkedő felületeket, a csavarok számára 
kialakítandó tubusokat, a megfelelő illeszkedést biztosító pe-
remeket és a rögzítést elősegítő bepattanó kötéseket is egyetlen 
összetett alaksajátosságként lehet defi niálni. Ezek az eszközök 
amellett, hogy gyorsítják a tervezési folyamatot, nagymérték-
ben egyszerűsítik a modelltörténetet is, hiszen a szóban forgó 
elemek mindegyike számos egyszerű műveletelemből áll össze, 
amelyek így egyetlen lépésben jelennek csak meg. A követke-
zőkben az eszköztár legfontosabb elemeit tekintjük át.

Hasznos funkciók és parancsok
•    Többtestmodellezés (multibody)  A multibody környezet-

nek köszönhetően a konstrukciókat egyetlen alkatrészen belül 
is fel lehet építeni. Ebben az esetben az egyes alaksajátosságok 
külön testhez rendelhetők, amelyek láthatósága ugyanúgy ki- és 
bekapcsolható, mint egy összeállítási környezetben. Az egyes 
testek elkülöníthetők egy új alaksajátosság létrehozásakor vagy 
meglévő test szétdarabolásával, de a Boole-algebrai műveletek 
is nagy segítséget nyújtanak, főleg szerszámtervezéskor. Az ilyen 
módon felépített multibody alkatrészből egy gombnyomással 
automatikusan lehet generáltatni az összeállítást és az alkatré-

szeket, így a hagyományos konstrukciókészítéshez hasonlóan 
darabjegyzéket és alkatrészrajzokat is lehet készíteni. Ennek a 
megoldásnak köszönhetően megszűnnek az alkatrészek közötti 
átláthatatlan kereszthivatkozások, egyszerűsödik a testek össze-
adásának és kivonásának folyamata, valamint a formaterv kiala-
kítását követően gyorsan létrehozhatók az alkatrészek.
•    Héjképzés (shell)  A héjképzés a vékonyfalú elemek előállí-

tásának egyik gyakori eszköze, legyen szó lemez- vagy műanyag 
alkatrészről. A parancs alkalmazásakor csak ki kell jelölni azokat 
a felületeket, ahol a tömör testet ki kell nyitni, valamint meg 

Már az Autodesk Inventor 3D-s gépészeti tervezőrendszer alapverziójának is részét képezi 
egy olyan eszköztár, amelynek parancsai a műanyag alkatrészeknél előforduló speciális 
alaksajátosságok gyors kialakítását teszik lehetővé. Cikkünkben azokat a gyakori műveletek 
mutatjuk be, amelyek elvégzését az eszköztárban foglalt parancsok jelentősen megkönnyíthetik.

Műanyag alkatrészek tervezése Inventorral
Gyorsan létrehozhatók a speciális alaksajátosságok

›

Az Inventor speciális funkcióival egyszerűbb a modellezés
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Professzionális Autodesk-megoldások a formatervtől a kész dokumentációig

Az Inventor beépített szimulációs és analíziseszközeivel ellenőrizni 
lehet a terméket a tervezés különböző fázisaiban

Az eszközök amellett, hogy gyorsítják 
a tervezési folyamatot, nagymértékben 
egyszerűsítik a modelltörténetet is.
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kell adni a kívánt falvastagságot vagy fal-
vastagságokat, és a szoftver automatiku-
san elkészíti a héjat.
•    Bordák kialakítása (rib)  A bordák 

pozicionálásához mindössze a középvo-
nalakat kell kijelölni egy vázlatban, rá-
adásul a pontos szerkesztéssel sem kell 
bajlódni, hiszen a szoftver a bordákat 
automatikusan meghosszabbítja az üreg 
széléig és az aljáig úgy, hogy a bordák 
mindenhol elérjék a modell felületét. 
A vázlat egyaránt elkészíthető a borda 
kiindulási síkjában vagy arra merőleges 
síkon. Az oldalferdeségeket már parancs 
közben meg lehet adni, így nem kell 
utólag, külön felhelyezni.
•    Illeszkedő síkok (rest)  Gyakran elő-

fordul, hogy a műanyag alkatrészek for-
matervezett felületein sík területeket kell 
kialakítani. Ehhez általában a kialakítan-
dó kontúr egy részét be kell süllyeszteni a 
felületbe, egy részét pedig ki kell emelni 
a felületből. A szoftver ezt az alaksajátos-
ságot egy vázlatból elkészíti, fi gyelembe 
véve a megadott oldalferdeségeket is.
•    Szellőzőrács (grill)  A szellőzőrács 

az egyik legösszetettebb alaksajátosság 
a műanyag alkatrészeken, azonban a 
Grill parancsnak köszönhetően egyet-
len vázlat segítségével defi niálni lehet. 
A vázlatban megadható a határológörbe, 
az esetlegesen kialakítandó belső sziget 
kontúrja, valamint a hossz- és kereszt-
irányú bordák középvonalai. A szoftver 
ezeket a geometriai elemeket automati-
kusan levetíti a megfelelő felületre, majd 
ott elkészíti a szükséges kivágást, kieme-
lést, vastagítást és oldalferdeséget a pa-
rancsban megadott értékek alapján.
•    Tubusok (boss)  A csavarkötések 

helyének kialakításához szükséges tubu-
sok elhelyezéséhez vázlatpontokat vagy 
munkapontokat kell kijelölni, minden 
más méretet és beállítást meg lehet adni 
a parancs párbeszédablakában. A tubus 
pontos méretei mellet defi niálni lehet a 
bordákat és a lekerekítéseket is. 
•    Bepattanó kötés (snap fi t)  A tu-

busukhoz hasonlóan a bepattanó köté-
sek elhelyezéséhez is csak vázlatpontokat 
vagy munkapontokat kell kijelölni, és a 
megadott méretek alapján a szoftver elő-
állítja a geometriát. A bepattanó kötés 
szárát is automatikusan meghosszabbít-
ja a szoftver a következő felületig, ezzel 
is hatékonyabbá téve az eszközt.
•    Peremezés (lip)  A több részből 

álló burkolatoknál jellemző, hogy az 

egyes részek megfelelő illeszkedését a 
kapcsolódó felületek mentén kialakított 
peremek biztosítják. Ezekben az esetek-
ben az alkatrész kontúrját követő, állan-
dó vastagságú peremet a burkolat egyik 
felébe kell süllyeszteni, a másikon pedig 
ki kell emelni és szükség esetén kilökési 
ferdeséggel is el kell látni. A szoftver a 
megadott kontúr, referenciafelület és a 
szükséges paraméterek alapján automa-
tikusan elkészíti a peremezést függetle-
nül a felület bonyolultságától.

•    Szabályalapú lekerekítés (rule 
fi llet)  A lekerekítéseket hagyományosan 
élekre szokás felhelyezni, ez a módszer 
azonban több problémát is hoz magával, 
ami a modellezést, illetve az utólagos 
módosítást is megnehezíti. A szabályala-
pú lekerekítésnél élek helyett felületeket 
vagy alaksajátosságokat kell kijelölni és 
szabályokat kell hozzájuk rendelni. Ilyen 
szabály lehet az adott felülethez tartozó 
összes él, az adott felületből adott irány-
ba induló élek, a két alaksajátosság talál-
kozása során kialakuló élek, az újonnan 
defi niált alaksajátosság és a meglévő test 
találkozásánál kialakuló élek stb. 

A szoftver konkrét élek helyett az 
eredményként kapott élek halmazára he-
lyezi fel a lekerekítést, így nem okoz gon-
dot egy él eltűnése vagy megjelenése. En-
nek az eszköznek köszönhetően például 
akkor sem kapunk hibaüzenetet, ha egy 
hasáb éleit lekerekítjük 
a Rule fi llet paranccsal, 
majd utólag a hasábot 
hengerre módosítjuk.

Farkas Attila

www.varinex.hu

farkas@varinex.hu

HATÉKONYSÁGMUTATÓ
Anyagfelhasználás Innovávió
Üzemfenntartás Kezelhetőség
Időráfordítás Élettartam
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A szellőzőrács az egyik 
legösszetettebb alak-
sajátosság, de egy parancs-
nak köszönhetően ezt is 
könnyen defi niálni lehet.
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