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SolidWorks satsar
på vindkraft...
n En ny gEnEration vindsnurror
anpassade till mer småskaligt bruk,
kommer nu på bred front. Det handlar
bl a om cylinderformade rotorlösningar
som kan monteras på tak eller turbiner
som är ”luftburna”, en bit ovanför. Om
den här typen av vindturbiner skulle
slå igenom, talar vi om ett radikalt förändrat energilandskap där miljövinsterna är högst avsevärda. SolidWorkschefen Jeff ray demonstrerade redan
under SolidWorks World i Orlando tidigare i år en prototyp, utvecklad i
SolidWorks och sedan utkörd som en
3D-printad plastprototyp, som tagits
fram.

Tar fart. Men nu har detta arbete

BILDEN Jeff Ray, SW

också tagit fart på kommersiell basis
och Jeff Ray berättar idag om de båda
företagen MicroWind Technologies
LLS och Magenn Power Inc, som
goda exempel på företag som utnyttjar innovativa ideer som grund för
småskaliga vindkraftslösningar.
Ray säger också att de är bra exempel på industrivertikala genombrott för
SolidWorks som 3D CAD-program.
Kombinationen av enkelhet att använda och underliggande, komplexitet som gör att
lösningen klarar
avancerade uppgifter som beräkningar inom
ramen för virtuella
analyser av likaledes virtuella prototyper, gör mjukvaran väl lämpad för
området, menar SW-basen.
Den stora utmaningen är att generera en stadig elström, trots att vinden
varierar i styrka.
- Både MicroWind och Magenn
demonstrerar den typ av innovativt
tänkande som kommer att göra billiga,
miljövänliga och lättmonterade elproducerande turbinlösningar till en
realitet.
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E3 ett lyft för Kalmar Industries designprocess
V

ler och blockdiagram. Alla vyer uppdateras automatiskt när något ändras och man
RAGNINGAR OCH GEOMETRI i
Kalmar Industries slipper leta efter anslutningspunkter och
komponenter när man ritar.
Catia parallellt med kablage och
Än så länge är konstruktionsarbetet uppdelat så att
krets i E3 kan möjligen se ut som lite dubbelolika konstruktörer svarar för kablage, respektive inarbete, men E3 har som komplement till
stallationsritning.
Catia tillfört ett smidigare konstruktionsarEtt givet rationellare arbetssätt kan tyckas, vore att
bete och minskat risken för fel, säger Christian
samma konstruktörer lägger upp både elinstallation
Johansson, utvecklingsingenjör på Kalmar Indu och kablage men det är inte helt enkelt att tillämpa
stries, som varit med på hela 3D-resan.
när de delarna kräver olika kunskaper.
- Men tendensen, säger Christian, är att vi försöElinstallationer blir viktigare. Kalmar Indu ker sammanföra kablage och installation till samma
stries, som idag ingår i Cargotec, jämte Hiab och
konstruktör, som då alltså jobbar i E3 parallellt med
MacGregor, levererar gaffeltruckar och bomtruckar
Catia.
för industri, pappersbruk
och sågverk. På fabriken i
Catia-integration. E3
Lidhult, tillverkas de stoomfattar en Windowsra truckarna för användabaserad lösning för konre som hamnar och stålstruktion och dokumenverk.
tation av elektriska och
Sammantaget en bredd
elektroniska system. Fre av maskiner med lyftkadrik Carlsson, chef för
pacitet mellan fem och
CIM-Team Scandinavia,
femtio ton, drivna med
som marknadsför E3 i
diesel, el eller gasol. ElSverige, Norge och Fininstallationer är en del i
land, påpekar att E3 i och
konstruktionen som blir
för sig är ett öppet sysallt viktigare när styrArbetsflödet.
tem, där alla integreringar
system för olika funktioMan bygger först
erbjuds från CIM-Team,
ner tillförs, och ett behov
upp kretsen i E3 men att färdiga PDMhar funnits av att säkra
kablage - kablainterface finns för Solidkonstruktionsarbetet
geuppdatering
Works Enterprise PDM,
både vad gäller undvikanmed längder/3DSAP, DS SmarTeam och
de av fel och rationellare
modell med kabelTeamcenter.
utvecklingsarbete.
förläggning - På CAD-sidan finns
installationsritning.
interface till Siemens NX
Betalar sig snabbt.
och I-deas, ProE, SolidChristian Johansson beWorks, Solid Edge och
rättar att införandet av E3
Inventor förutom Catia. Just nu pågår, säger Fredrik
har inneburit ett jättelyft för uppritningen av kablaCarlsson, de första testerna av integrering med Catia
ge och krets när man ersatte ett vanligt 2D ritverkpå Bombardier i Västerås. CIM-Team Scandinavia
tyg. Med E3 håller man automatiskt reda på stift på
har 20 anställda som arbetar med utbildning, supkontakter och kabeltrådars anslutningar.
port, anpassningar och försäljning och har funnits i
- Det största arbetet med införandet, säger
Sverige sedan 2004.
Johansson, är uppläggningen av databaser med alla
Några referenskunder är ABB, Alstom, Bomartikeldata för kablagekomponenter. Men det är
bardier, Strålfors, BAE Systems Hägglunds och Dyett ”beredningsarbete” som snart betalar sig. Med
napac.
olika vyer över kablar och anslutningar ger E3 alla
underlag för sammanställningsritningar, signaltabelAV LARS ANDERSSON, VERKSTADSFORUM
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Från bra till bäst
Framtiden kräver tekniska lösningar som
inte bara är innovativa, utan förenar
de tre storheterna teknik, ekonomi och
miljö. Ur ett CAD perspektiv innebär detta
en rad spännande utmaningar. Vi har
erfarenheten, kunnandet och verktygen
för att hjälpa dig gå från Bra till Bäst.
www.cadsupport.se
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