Solid Works
Modelowanie odlewów i odkuwek wraz z formami lub matrycami
Przy projektowaniu części, które mają być wykonywane jako odlewy lub odkuwki, należy zwrócić uwagę na
to, aby projekt uwzględniał wymagania wybranej technologii wykonania części. Należy dążyć do tego, aby
możliwe było zastosowanie tylko jednej płaszczyzny podziału formy lub matrycy. Jeżeli wykonywana część
ma płaszczyznę symetrii, płaszczyzna ta będzie również płaszczyzną podziału formy.
Aby umożliwić wyjęcie odlewu/odkuwki z formy/matrycy należy stosować odpowiednie pochylenia, przy
czym zewnętrzne ściany odlewu/odkuwki powinny się „rozchylać” w miarę zbliżania się do płaszczyzny
podziału formy/matrycy, a ściany wewnętrzne –„zbliżać się do siebie”, jak to pokazano na poniższym
schemacie.
Wykonywany detal

Płaszczyzna podziału formy/matrycy

Kierunek usuwania formy/matrycy

Kierunek usuwania formy/matrycy

Takie, wynikające ze stosowanej technologii pochylenia ścianek, są nazywane pochyleniami odlewniczymi
lub kuźniczymi. Dokładniejsze informacje o ich wartościach można znaleźć w normach lub podręcznikach
z dziedziny odlewnictwa lub obróbki plastycznej. Ogólnie przyjmuje się następujące reguły:



Pochylenia odlewnicze powinny na ogół wynosić 3o-4o (ale w żadnym
razie nie mniej niż 1o);
Pochylenia kuźnicze, przy stosowaniu młota, powinny wynosić 1:10
(ok. 6o) dla ścianek zewnętrznych i 1:6 (ok. 9,5o) dla ścianek
wewnętrznych, natomiast przy stosowaniu prasy – 1:20 (ok. 3o) dla
ścianek zewnętrznych i 1:10 (ok. 6o) dla ścianek wewnętrznych.

Pochylenia mogą być oczywiście większe, jeżeli wynika to z wymagań
dotyczących kształtu projektowanej części.
Projektując odlew lub odkuwkę w programie Solid Works najwygodniej
określać te pochylenia od razu przy operacji wyciągnięcia szkicu, tak jak to
pokazano na rysunku obok.
Jeżeli część odlewana lub kuta ma płaszczyznę symetrii, należy rozpocząć tworzenie jej modelu w programie
Solid Works od szkiców na tej płaszczyźnie i operacji wyciągnięć realizowanych na ich podstawie.
Należy również pamiętać, iż odlew lub odkuwka nie mogą mieć ostrych krawędzi, a jedynie zaokrąglone.
Ostre krawędzie mogą się pojawić wyłącznie w rezultacie późniejszej obróbki skrawaniem.
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Projektowanie form lub matryc w programie Solid Works
Program Solid Works pozwala na zaprojektowanie form lub matryc dla stworzonych modeli odlewów lub
odkuwek. Zaawansowany przykład z tego zakresu można znaleźć w Samouczku Solid Works, tu zostanie
przedstawiony jedynie najprostszy sposób rozwiązania tego problemu.
Punktem wyjścia jest nieznacznie zmodyfikowany projekt korbowodu autorstwa mgr. inż. Janusza
Bonarowskiego, dostępny na jego stronie internetowej jako plik PDF pod adresem
https://www.simr.pw.edu.pl/~jbo/sw/sw_12_13/sw_07_pochylenia_scianek_korbowod.pdf, zaś jako
projekt Solid Works pod adresem https://www.simr.pw.edu.pl/~jbo/sw/sw_12_13/sw_07_korbowod.sldprt
(link do pliku PDF jest również dostępny na stronie internetowej dr. inż. Grzegorza Linkiewicza).
Zmodyfikowaną postać projektu korbowodu przedstawia poniższy rysunek. Do wykonania czynności
opisanych w dalszej części tego materiału można użyć również oryginalnej wersji projektu korbowodu.

W celu wykonania projektu formy należy sporządzić projekt detalu (w tym przypadku – korbowodu),
a następnie wykonać następujące czynności:
1. Przejść w menu po lewej stronie ekranu na kartę menedżera konfiguracji (p. rysunek poniżej)
Przycisk otwierania karty menedżera konfiguracji

2. Zaznaczyć początek drzewa konfiguracji, wcisnąć prawy przycisk
myszy i z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać pozycję „Dodaj
konfigurację…” (p. rysunek poniżej)
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3. W wyświetlonym oknie dodawania konfiguracji (p. rysunek obok)
określić jej nazwę (musi być jednoznaczna dla danego projektu) oraz
w razie potrzeby inne właściwości. Koniecznie trzeba w części
Zaawansowane opcje usunąć domyślnie występujące zaznaczenie
opcji Wygaś operacje. Po zdefiniowaniu konfiguracji należy kliknąć
w zielony znak zatwierdzenia i wówczas okno definiowania
konfiguracji zostanie zamknięte, a nowa konfiguracja pojawi się w
drzewku (p. rysunek poniżej).

4. Dwukrotnie kliknąć węzeł nowej konfiguracji Forma w drzewku
konfiguracji w celu uczynienia jej konfiguracją aktualną, na co będzie
wskazywał zielony znak zaznaczenia (p. rysunek poniżej).

5. Przejść w konfiguracji Forma do drzewa operacji
(
) i rozpocząć sporządzanie modelu
formy, np. tworząc w płaszczyźnie symetrii detalu szkic
prostokąta o wymiarach pokrywających cały detal (p. rysunek
obok).
6. Po wyjściu ze szkicu przejść do
operacji Wyciągnięcie. Wyciągnąć
sporządzony szkic na wysokość
większą od wysokości detalu
(liczonej od płaszczyzny symetrii).
Należy przy tym koniecznie
usunąć domyślne zaznaczenie
opcji Scalaj wyniki (p. rysunek
obok).
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7. Po wykonaniu operacji wyciągnięcia można, w razie potrzeby, zaokrąglić krawędzie otrzymanej kostki.
Przykładowy rezultat operacji pokazano na rysunku poniżej.

8. W celu otrzymania modelu formy należy dokonać operacji odjęcia bryły korbowodu od bryły połowy
formy, stworzonej ostatnią operacją wyciągnięcia. Jest to możliwe, gdyż przy definiowaniu tej operacji
usunięto zaznaczenie opcji Scalaj wyniki, obie bryły zachowują więc odrębność. Należy w tym celu wejść do
menu Wstaw i wybrać pozycję Operacje, a następnie Połącz… (p. rysunek poniżej)

Po lewej stronie ekranu zostanie wówczas wyświetlone okno definiowania operacji Połącz (p. rysunek
powyżej z prawej). Należy wybrać typ operacji Odejmij, jako główny obiekt wskazać w obszarze roboczym
połówkę formy, zaś po przejściu do okienka Obiekty do połączenia wskazać bryłę korbowodu. Oba wskazania
zostaną w oknie definiowania operacji określone przez nazwy ostatniej operacji wykonanej w ich projektach,
a w obszarze roboczym zostaną wyróżnione odmiennymi kolorami. Przed zatwierdzeniem operacji można
kliknąć przycisk Pokaż podgląd, aby sprawdzić poprawność wyniku.
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9. Po zatwierdzeniu operacji Połącz w konfiguracji Forma będzie widoczny projekt połówki formy, zaś
w konfiguracji Domyślna – projekt korbowodu (p. rysunki poniżej).

Przełączania konfiguracji dokonuje się przez dwukrotne kliknięcie węzła żądanej konfiguracji w drzewie
wyświetlanym w oknie menedżera konfiguracji.
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