Solid Works
Tworzenie złożeń z wykorzystaniem części znormalizowanych
1. Wiadomości wstępne
Tworzenie złożeń zawierających części znormalizowane, zapisywanych w plikach SLDASM, zasadniczo nie
różni się od montażu mechanizmów z części pobranych z plików SLDPRT i polega na definiowaniu wiązań,
określających położenie poszczególnych komponentów względem siebie, z czym wiąże się całkowite lub
częściowe odebranie im stopni swobody. Różnica polega na tym, iż części znormalizowanych, takich jak np.
różnego rodzaju łączniki (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, kołki ustalające), łożyska toczne lub koła zębate,
nie projektuje się, ale pobiera się ich gotowe modele z biblioteki projektu przy użyciu narzędzia Toolbox.
Biblioteka programu Solid Works oraz narzędzie Toolbox umożliwiają nie tylko korzystanie z zasobów
międzynarodowych norm ISO, ale także z norm stworzonych przez organizacje normalizacyjne najbardziej
przemysłowo rozwiniętych krajów. W regionie Europy Środkowej szczególnie istotne są niemieckie normy
DIN. Ponadto, w szeregu wypadków narzędzie Toolbox potrafi automatycznie dopasować przynajmniej
niektóre wymiary części znormalizowanej do miejsca, w którym należy ją umieścić oraz prawidłowo określić
wiązania między tą częścią i pozostałymi elementami złożenia.
Możliwe są dwie podstawowe techniki montowania w złożeniu części znormalizowanych z wykorzystaniem
narzędzia Toolbox:




Pobranie części znormalizowanej z biblioteki i upuszczenie jej w dowolnie wybranym miejscu
przestrzeni roboczej programu Solid Works, a następnie samodzielne określenie właściwych
wymiarów części, przeniesienie jej do pozycji zbliżonej do lokalizacji docelowej oraz zdefiniowanie
wiązań pomiędzy nią i sąsiednimi częściami złożenia. Podejście to wymaga wykonania większej liczby
czynności i zajmuje więcej czasu, ale prawidłowe wykonanie wszystkich wymaganych operacji daje
gwarancję właściwego zamontowania części znormalizowanej. Jak widać, nie różni się ono niczym od
sposobu montowania części pochodzących z własnych projektów.
Pobranie części znormalizowanej z biblioteki i upuszczenie jej w miejscu, w którym powinna zostać
zamontowana (np. przeciągnięcie kołka lub śruby do właściwego otworu). Wówczas Solid Works na
ogół potrafi dobrać właściwie podstawowe wymiary części znormalizowanej (np. dopasować średnicę
kołka lub śruby do średnicy otworu), a także odpowiednio zdefiniować wiązania między częścią
znormalizowaną i elementami złożenia, do których jest ona dołączana. Mechanizm ten nie zawsze
jednak działa niezawodnie, dlatego należy wówczas stosować znaczne powiększenie tego miejsca
modelu, w którym ma zostać upuszczona część znormalizowana, zaś po jego zastosowaniu trzeba
sprawdzić, czy położenie części znormalizowanej jest właściwe oraz czy zostały odebrane wszystkie
zbędne stopnie swobody. Można tego dokonać badając możliwości ruchu zamontowanej części lub
analizując w drzewie złożenia zdefiniowane dla niej wiązania.

Niezależnie od tego, która z tych technik zostanie zastosowana, przed rozpoczęciem dodawania do złożenia
części znormalizowanych warto w miarę możliwości zmontować ze sobą komponenty pobrane z plików
SLDPRT, określając wiązania pomiędzy elementami ich geometrii.
Narzędzie Toolbox jest udostępniane w bibliotece projektu, otwieranej przyciskiem na pasku narzędzi, który
jest standardowo umieszczony z lewej strony wielofunkcyjnego okna po prawej stronie ekranu (p. rys. 1). Po
jego kliknięciu w tym oknie pojawia się (oprócz innych pozycji) narzędzie Toolbox. Należy kliknąć w nie,
a w razie potrzeby kliknąć następnie link Dodaj teraz. Po dodaniu, narzędzie Toolbox umożliwia odnalezienie
żądanej części znormalizowanej, przy czym wyszukiwanie odbywa się w strukturze hierarchicznej, podobnie
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jak wyszukiwanie folderu lub pliku w Eksploratorze Windows. Kolejno można wybierać i przez podwójne
kliknięcie otwierać foldery reprezentujące (p. rys. 2):




organizację normalizacyjną (np. ISO, DIN);
rodzaj poszukiwanej części znormalizowanej (np. śruby, nakrętki, kołki);
typ części znormalizowanej w ramach danego rodzaju (np. wkręty z wgłębieniem krzyżowym).

Rys. 1. Udostępnianie narzędzia Toolbox

Rys. 2. Hierarchia folderów narzędzia Toolbox
Najniższy poziom hierarchii umożliwia wybór konkretnej rodziny części z danego typu (p. rys. 3).

Rys. 3. Rodziny części z folderu Cylindryczny
© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020

2

Warto podkreślić, iż każda pozycja z menu na rys. 3 reprezentuje pewną rodzinę znormalizowanych części
o tej samej postaci konstrukcyjnej, ale różniących się wymiarami i ewentualnie jeszcze innymi dodatkowymi
atrybutami.
W dalszej części tego opracowania zostanie omówione wykorzystywanie części znormalizowanych przy
tworzeniu złożeń, w których do łączenia zaprojektowanych komponentów użyto połączeń gwintowych.

2. Ogólne zasady definiowania połączeń gwintowych
Należy pamiętać, iż połączenie gwintowe, realizowane z wykorzystaniem zwykłych śrub lub wkrętów oraz
standardowych otworów przelotowych i gwintowanych, z uwagi na występujące luzy nie określa dokładnie
wzajemnego położenia łączonych części. Dlatego też, w razie potrzeby dokładnego wzajemnego ich
spozycjonowania, stosuje się dodatkowo kołki osadzane w precyzyjnie wykonanych otworach ustalających.
Przy tworzeniu połączeń z użyciem śrub i nakrętek otwory przelotowe dla śrub, wykonane w obu łączonych
częściach, są większe od średnicy śruby i nie są gwintowane. Z kolei w połączeniach wykorzystujących wkręty,
gwintowany jest jedynie otwór w ostatniej łączonej części (patrząc od strony łba wkręta), zaś otwory
w pozostałych częściach nie są gwintowane i mają średnicę większą od średnicy wkręta.
Przy tworzeniu w projektach komponentów złożenia otworów na potrzeby późniejszego zastosowania
połączeń gwintowych (włączając w to otwory, w których zostaną osadzone kołki ustalające) należy korzystać
z kreatora otworów, a nie z operacji wyciągnięcie wycięcia, określając w kreatorze przeznaczenie danego
otworu. Dzięki temu geometria otworu zostanie zdefiniowana zgodnie z wymaganiami obowiązującymi dla
odpowiedniego połączenia. W kreatorze należy wybierać następujące opcje:





dla kołków ustalających – typ otworu: otwór, typ: otwory ustalające, a następnie wybrać jedną
z predefiniowanych średnic otworów, co zapewnia, iż można będzie dobrać odpowiedni kołek;
dla niegwintowanych otworów, przez które przechodzić będą śruby – typ otworu: otwór, typ:
prześwity śrub oraz jedno z dostępnych oznaczeń gwintu (np. M12); wówczas otwór zostanie
wykonany z luzem odpowiadającym wymogom połączenia z użyciem takiej śruby lub wkręta;
dla otworów gwintowanych – typ otworu: gwintownik prosty, typ: otwór gwintowany, a następnie
wybrać odpowiedni rozmiar gwintu (np. M12).

W każdym przypadku należy też, w zależności od potrzeb, określić pozostałe atrybuty, dostępne w arkuszu
właściwości otworu.

3. Łączenie części przy użyciu połączeń gwintowych
Tworzenie połączeń gwintowych jest typowym przykładem stosowania części znormalizowanych i narzędzia
Toolbox przy tworzeniu złożeń. Typowe sposoby postępowania oraz często występujące trudności zostaną
w niniejszym materiale omówione na przykładzie łączenia pokrywy w formie płyty z podstawą.
Jak już wspomniano wyżej, przed rozpoczęciem dodawania do złożenia części znormalizowanych należy
powiązać ze sobą przy użyciu wiązań geometrycznych jego części pobrane z plików SLDPRT. Najczęściej
można w tym celu wykorzystać wiązania koncentryczne, które definiuje się dla odpowiadających sobie
otworów na kołki ustalające (p. rys. 4) oraz wiązania wspólne, definiowane dla stykających się ze sobą
płaszczyzn obu łączonych części (p. rys. 5).
Po osiągnięciu stanu pokazanego na rys. 5, można przystąpić do wstawiania do złożenia części
znormalizowanych. Będzie przy tym stosowana technika przeciągania części znormalizowanych do
odpowiedniej pozycji w złożeniu, wykorzystująca sztuczną inteligencję programu Solid Works do doboru ich
rozmiarów i definiowania wiązań (tj. druga z technik wymienionych w punkcie 1).
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Rys. 4. Określenie wzajemnego położenia komponentów złożenia przy użyciu wiązania koncentryczne

Rys. 5. Komponenty złożenia po zastosowaniu wiązania wspólne
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Wstawianie części znormalizowanych można rozpocząć od kołków ustalających. Ich różne odmiany są
pokazane w menu najniższego szczebla hierarchii folderów narzędzia Toolbox, którego widok dla norm ISO
pokazano na rys. 3. W obszarze roboczym należy powiększyć okolicę otworu przeznaczonego do osadzenia
kołka, wybrać w menu odpowiednią odmianę kołka i przeciągnąć jej ikonę myszą przy wciśniętym lewym
przycisku nad otwór, wskazując jego wewnętrzną powierzchnię (p. rys. 6, ikona przy kursorze powinna
wówczas zmienić postać na dwa umieszczone pionowo jeden nad drugim zaokrąglone kwadraty, połączone
pionową linią, jednak utrzymanie wyświetlania tego stanu jest dość trudne do osiągnięcia), a następnie
puścić lewy przycisk myszy i zatwierdzić wykonaną operację kliknięciem w zielony symbol √ w prawym
górnym rogu obszaru roboczego lub w oknie z lewej strony (przedtem w tym oknie można w razie potrzeby
zmienić wartości niektórych atrybutów wstawianej części).

Rys. 6. Wybór konkretnej odmiany kołka
Wynikiem tej operacji powinno być poprawne dobranie przez program Solid Works średnicy kołka oraz
automatyczne zdefiniowanie wiązania Koncentryczne pomiędzy powierzchniami walcowymi kołka i otworu
(p. rys. 7a). Niekiedy jednak może się zdarzyć, iż średnica kołka zostanie dobrana poprawnie, ale nie zostanie
on osadzony w otworze (p. rys. 7b). W takim przypadku należy samodzielnie zdefiniować wiązanie
koncentryczności.

a)

b)
Rys. 7. Wynik przeciągnięcia kołka z narzędzia Toolbox do otworu

Warto zaznaczyć, iż po zatwierdzeniu operacji wstawienia części znormalizowanej do złożenia każde kolejne
kliknięcie lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym powoduje wstawienie kolejnej takiej samej części
znormalizowanej. Aby przerwać ten proces, należy po wstawieniu żądanej liczby części nacisnąć klawisz
<Esc>.
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Jeżeli wiązanie koncentryczności pomiędzy kołkiem i otworem zostało już poprawnie zdefiniowane, należy
wprowadzić wiązanie Wspólne (lub Styczne dla powierzchni innych niż płaskie) pomiędzy jedną z czołowych
ścianek kołka i odpowiednią ścianą komponentu, w którym został on osadzony (p. rys. 8).

Rys. 8. Definiowanie wiązania Wspólne dla kołka i komponentu, w którym został osadzony
Można wówczas ocenić, czy wybrana przez program Solid Works długość kołka jest właściwa. Jeżeli zachodzi
konieczność jej korekty, należy kliknięciem zaznaczyć kołek w obszarze roboczym, a następnie otworzyć
prawym przyciskiem myszy menu kontekstowe i wybrać z niego pozycję Edytuj komponenty Toolbox.
Po lewej stronie obszaru roboczego zostanie wówczas wyświetlony arkusz właściwości zaznaczonego kołka,
w którym można skorygować jego długość, a w razie potrzeby – także wartości innych atrybutów (p. rys. 9).
Korektę taką można było wykonać również bezpośrednio po przeciągnięciu kołka do obszaru roboczego,
jeszcze przed zatwierdzeniem tej operacji. Należy przestrzec, iż dla skorygowania atrybutów konkretnej
części znormalizowanej w żadnym wypadku nie wolno jej zaznaczać w drzewie komponentów w oknie po
lewej stronie ekranu, gdyż wybranie wówczas z menu kontekstowego pozycji Edytuj komponenty Toolbox
nie spowoduje przedefiniowania jedynie konkretnej części, ale ogólnej definicji przechowywanej w bazie
danych narzędzia Toolbox.

Rys. 9. Zmiana długości kołka
Połączenie gwintowe może w ogólnym przypadku składać się z następujących elementów:





śruby lub wkręta;
podkładki pod łeb śruby lub wkręta;
podkładki zwykłej lub sprężystej pod nakrętkę;
nakrętki.

Wszystkie te elementy muszą być koncentryczne z otworami, w których są umieszczone lub z elementami,
z którymi współpracują (np. nakrętka i śruba) oraz przylegać do siebie lub/i do łączonych części złożenia.
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Musi być też oczywiście zachowana zgodność rodzaju i wymiarów gwintu na wszystkich częściach połączenia,
na których został on nacięty.
W programie Solid Works nacięty gwint nie jest elementem geometrii części w ścisłym sensie (p. zajęcia
dotyczące helisy, w trakcie których wykonano projekt wałka wraz z gwintem naciętym na jednym z jego
segmentów), ale rejestrowane jest jego występowanie i parametry. Wyświetlanie wyobrażenia gwintu na
powierzchniach, na których on występuje, może być realizowane przez ich odpowiednie pocieniowanie, o ile
w arkuszu właściwości danej części atrybutowi Wyświetlanie gwintu nadano wartość Zarysy.
Montaż elementów połączenia gwintowego w złożeniu wykonuje się w takiej kolejności, aby możliwe było
automatyczne lub samodzielne zdefiniowanie odpowiednich wiązań. Jeżeli wybrano technikę upuszczania
pobranych z narzędzia Toolbox elementów połączenia w dowolnym miejscu obszaru roboczego i ręcznego
określania wiązań (co wymaga także wprowadzenia właściwych parametrów gwintu), można rozpocząć od
połączenia śruby z podkładką pod jej łeb (o ile taka występuje) przy użyciu wiązań koncentryczne i wspólne.
Następnie, przy użyciu tych samych wiązań, łączy się te dwa elementy z otworem i jedną ze ścian łączonych
części. W ostatniej kolejności dołącza się, o ile wymaga tego konstrukcja połączenia, podkładkę pod nakrętkę
i nakrętkę, korzystając również z wiązań koncentryczne i wspólne. Oczywiście należy też, jeżeli występuje
taka potrzeba, skorygować długość śruby, zaznaczając ją w obszarze roboczym, a nie w drzewie
komponentów i wybierając z menu podręcznego pozycję Edytuj komponenty Toolbox, identycznie jak
zwrócono na to uwagę uprzednio, w odniesieniu do kołków.
Jeżeli przy dodawaniu do złożenia znormalizowanych elementów połączenia gwintowego wybrano technikę
upuszczania elementów w miejscu ich zamontowania i wykorzystywania automatycznego dopasowywania
przez program Solid Works parametrów gwintu oraz definiowania wiązań, tworzenie połączenia należy
rozpocząć od podkładki pod łeb śruby (o ile jest wymagana). Należy powiększyć okolicę otworu, nad którym
powinna ona zostać umieszczona, a następnie przeciągnąć odpowiedni rodzaj podkładki z narzędzia Toolbox
i upuścić ją na krawędź otworu. Program Solid Works powinien prawidłowo określić wielkość podkładki,
a także zdefiniować wiązanie koncentryczne pomiędzy jej powierzchnią walcową i powierzchnią walcową
otworu oraz wiązanie wspólne pomiędzy ścianą, w której wykonany jest otwór i spodnią powierzchnią
podkładki. Po zatwierdzeniu osadzenia podkładki kliknięciem w zielony znak akceptacji √, należy sprawdzić
prawidłowość określenia tych wiązań przez zbadanie możliwości przeciągania podkładki myszą lub analizę
wiązań w jej węźle w drzewie komponentów.
Prawidłowy wynik operacji osadzania podkładki pokazano na rys. 10a.

a)

b)
Rys. 10. Podkładka pod łeb śruby: a) prawidłowe powiązanie, b) ręczne dodawanie wiązania wspólne
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Niekiedy może nie zostać prawidłowo dobrany przez program Solid Works rozmiar podkładki lub jej
orientacja. W celu zmiany rozmiaru należy wówczas zaznaczyć podkładkę w obszarze roboczym (nie
w drzewie komponentów!), wybrać z menu podręcznego pozycję Edytuj komponenty Toolbox i dobrać
prawidłowy rozmiar w arkuszu właściwości (p. rys. 11a). Jeżeli natomiast nie zostało zdefiniowane jakieś
wiązanie, należy je określić samodzielnie, klikając na karcie Złożenie przycisk Wiązanie (p. rys. 11b).

a)

b)
Rys. 11. Korygowanie rozmiaru podkładki (a), dodawanie wiązania wspólne (b)

Niekiedy program Solid Works może błędnie określić orientację podkładki, która będzie zwrócona górną
stroną w kierunku do ściany z otworem (p. rys. 12a, b – podkładka jest „zagłębiona” w komponencie, na
którym powinna zostać umieszczona). Należy wówczas zmienić wyrównanie wiązania wspólne, tak jak to
pokazano na rys. 12c.

a)

b)

c)

Rys. 12. Wiązanie wspólne podkładki ze ścianą komponentu: prawidłowe (a), błędne (b), korekta (c)
Tak samo, jak w przypadku kołków, po zatwierdzeniu wstawienia podkładki program Solid Works może przy
każdym kolejnym kliknięciu w obszarze roboczym wstawiać następne takie same podkładki, co można
przerwać naciskając klawisz <Esc>.
Przy pobieraniu z narzędzia Toolbox wkręta lub śruby, należy wybrany rodzaj tego elementu przeciągnąć nad
podkładkę (o ile występuje) lub otwór i wskazać wewnętrzną krawędź podkładki lub krawędź otworu, z którą
ma się stykać łeb śruby. Program Solid Works powinien wówczas prawidłowo dobrać rodzaj i wymiar gwintu
oraz zdefiniować wiązanie koncentryczne pomiędzy śrubą i otworem, a także wiązanie wspólne pomiędzy
dolną powierzchnią łba śruby i tą powierzchnią, z którą powinien się on stykać (ściana łączonego
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komponentu złożenia lub górna powierzchnia podkładki). Identycznie jak w poprzednich przypadkach, należy
skontrolować i w razie potrzeby skorygować wyniki tego procesu. Na rys. 13a pokazano przykład
prawidłowego osadzenia śruby i podkładki pod jej łeb w otworze w ścianie komponentu. Na ogół przy
osadzaniu śrub zachodzi potrzeba dopasowania ich długości do wymiarów łączonych części. Można to zrobić
jeszcze przed zatwierdzeniem osadzenia śruby lub później, zaznaczając ją w obszarze roboczym i wybierając
z menu podręcznego pozycję Edytuj komponenty Toolbox, a następnie rozwijając listę dostępnych długości
śruby w jej arkuszu właściwości i zaznaczając żądaną wartość (pokazano to po lewej stronie rys. 13a).

a)

b)
Rys. 13. Korekta długości śruby (a), prezentacja gwintu za pomocą cieniowania (b)

Jeżeli jest wymagane, aby gwint śruby był widoczny, należy w jej arkuszu właściwości nadać atrybutowi
Wyświetlanie gwintu wartość Zarysy. Gwint zostanie wówczas przedstawiony przy użyciu odpowiedniego
cieniowania tej części powierzchni walcowej śruby, na której jest nacięty (p. rys. 13b).
Pobieranie z narzędzia Toolbox podkładki pod nakrętkę powinno być następną operacją po osadzeniu śruby
w odpowiadających sobie otworach łączonych części. Przebiega ono analogicznie do osadzania podkładki
pod łeb śruby, z tym że przy przeciąganiu jej do właściwej pozycji należy wskazać śrubę. Prawidłowo
osadzoną podkładkę sprężystą pokazano na rys. 14.

Rys. 14. Sprężysta podkładka pod nakrętkę i jej wiązania
Oczywiście, podobnie jak we wszystkich przypadkach omawianych poprzednio, należy sprawdzić, czy rozmiar
podkładki został określony prawidłowo oraz czy zostały poprawnie zdefiniowane wiązania koncentryczne
i wspólne. Błędny rozmiar można skorygować w arkuszu właściwości, a błędne wiązania (widoczne w drzewie
komponentów po rozwinięciu pozycji podkładki) można przedefiniować lub usunąć i zastąpić właściwymi.
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Usytuowanie w drzewie komponentów węzła wiązań podkładki sprężystej pokazano po prawej stronie
rys. 14. Analogicznie są umieszczone węzły wiązań innych komponentów złożenia. W razie konieczności
edycji lub usunięcia któregoś z wiązań, należy je zaznaczyć i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać
z wyświetlonego podręcznego paska narzędzi przycisk Edytuj operację, co spowoduje wyświetlenie arkusza
właściwości wiązania, albo wybrać z menu kontekstowego pozycję Usuń, co spowoduje usunięcie wiązania.
Ostatnim elementem połączenia gwintowego jest nakrętka (o ile występuje w danym połączeniu). Sposób
postępowania przy jej dodawaniu jest identyczny jak dla poprzednich elementów. W folderze Nakrętki
narzędzia Toolbox należy wybrać właściwy podfolder, a w nim – żądany rodzaj nakrętki i przeciągnąć jego
ikonę do obszaru roboczego, upuszczając ją na krawędź między podkładką i śrubą (lub między śrubą
i otworem, jeżeli podkładka nie występuje). Następnie należy sprawdzić prawidłowość określenia rozmiaru
nakrętki oraz jej wiązań ze współpracującymi elementami połączenia i/lub ścianą komponentu. Na rys. 15
pokazano przypadek prawidłowego osadzenia nakrętki na podkładce sprężystej, zaś na rys. 16 – definiowanie
brakującego wiązania wspólne.

Rys. 15. Prawidłowe dodanie nakrętki do połączenia gwintowego przez program Solid Works

a)

b)
Rys. 16. Brak wiązania wspólne między podkładką i nakrętką (a); wiązanie wspólne: dodawanie
(b - górny rysunek) i efekt końcowy (b- dolny rysunek)
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4. Wykorzystywanie operacji szyk i lustro przy tworzeniu połączeń gwintowych
Otwory używane do tworzenia połączeń gwintowych są często rozmieszczone w łączonych komponentach
symetrycznie względem jakiejś płaszczyzny lub w inny regularny sposób, np. przy użyciu szyku liniowego lub
kołowego. Przy tworzeniu złożenia można w takich przypadkach, zamiast definiowania każdego z połączeń
oddzielnie, zdefiniować tylko jedno z nich, a następnie użyć polecenia lustro komponentów lub szyk
komponentów do umieszczenia identycznego połączenia w pozostałych miejscach.
Szczególnie interesujący jest przypadek, gdy otwory pod połączenie gwintowe były przy projektowaniu
komponentów powielane za pomocą szyku. Wówczas optymalnym rozwiązaniem przy projektowaniu
złożenia jest umieszczenie łączników gwintowych w pierwotnym elemencie szyku (tj. w tym otworze, na
podstawie definicji którego zostały powielone przy użyciu polecenia szyk pozostałe otwory), a następnie
użycie polecenia Szyk komponentów oparty na szyku, umieszczonego na karcie Złożenie jako jedna z pozycji
rozwijalnego przycisku Liniowy szyk komponentów (p. rys. 17a). Po kliknięciu tego przycisku zostaje
wyświetlone okno definiowania szyku, w którym należy wskazać komponenty do powtórzenia w szyku (czyli
elementy połączenia gwintowego, które należy zaznaczać w drzewie złożenia) oraz operację sterującą lub
komponent sterujący (należy wskazać którykolwiek otwór w szyku otworów w łączonym komponencie, za
wyjątkiem pierwotnego elementu tego szyku – p. rys. 17b). Po określeniu tych parametrów szyku zostanie
wyświetlony podgląd rozwiązania (p. rys. 17c), po czym operację można zaakceptować lub odrzucić.

a)

b)

c)
Rys. 17. Powielanie połączeń gwintowych przy użyciu szyku komponentów opartego na szyku
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Zastosowanie przy tworzeniu połączeń gwintowych szyku komponentów opartego na szyku ma tę zaletę, iż
w razie modyfikacji projektów komponentów łączonych przy użyciu tych połączeń (np. zmiany liczby
otworów przeznaczonych na śruby), odpowiednio zmodyfikowana zostanie także definicja złożenia
(wymagane jest w tym celu wykonanie polecenia Przebuduj dla pliku SLDASM).
W przypadku, gdy złożenie ma płaszczyznę symetrii, zdefiniowane po jednej z jej stron połączenie gwintowe
można powielić po drugiej stronie przy użyciu polecenia Lustro komponentów (także i ono jest umieszczone
na karcie Złożenie jako jedna z pozycji rozwijalnego przycisku Liniowy szyk komponentów - p. rys. 17a).
Przykład użycia tego polecenia pokazano na rys. 18, na którym płaszczyzną lustra jest Płaszczyzna1.

Rys. 18. Powielenie połączenia gwintowego przy użyciu polecenia Lustro komponentów

5. Wykrywanie przenikania przy występowaniu połączeń gwintowych
W przypadku występowania w złożeniu łączników gwintowych wykonanie polecenia Wykrywanie
przenikania wyliczy przenikania wynikające z ich konstrukcji, które (w przypadku zgodności gwintów
wszystkich współpracujących elementów) nie świadczą o błędach przy tworzeniu złożenia (p. rys. 19a).
Przenikania te można odseparować od reszty wyników analizy, grupując je w oddzielnym folderze. Można
w tym celu, po wywołaniu polecenia Wykrywanie przenikania, zaznaczyć w jego oknie opcję Utwórz folder
łączników lub Utwórz folder zgodnych oznaczeń gwintów (p. rys. 19b). Wówczas wszystkie przenikania, które
są spowodowane przez wszystkie łączniki gwintowe lub tylko łączniki o zgodnych oznaczeniach gwintów, są
umieszczane w takim folderze (p. rys. 19c) i mogą zostać zignorowane przy analizie poprawności konstrukcji
złożenia z uwagi na wzajemne przenikanie się jego komponentów.
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a)

b)

c)

Rys. 19. Analiza przenikania w przypadku złożenia z łącznikami gwintowymi
Warto też zwrócić uwagę, iż o ile przy wykonywaniu polecenia Wykrywanie przenikania zaznaczona jest opcja
Uczyń przenikające części przezroczystymi (jest to wariant domyślny), to można zbadać przyczynę
konkretnego przenikania zaznaczając je w oknie wyników, co spowoduje podświetlenie go na czerwono
w graficznej prezentacji złożenia (p. rys. 20). Po kliknięciu tego przenikania w oknie wyników prawym
przyciskiem myszy i wybraniu z menu kontekstowego polecenia Powiększanie wybranego obszaru można je
dodatkowo obejrzeć w powiększeniu.

Rys. 20. Wyróżnienie wybranego przenikania w graficznej prezentacji złożenia
Narzędzie Toolbox może być stosowane także przy tworzeniu złożeń zawierających inne części
znormalizowane, takie jak np. łożyska toczne, wpusty, przenośniki napędu (w tym koła zębate) oraz
znormalizowane profile hutnicze. Przykład opisujący tworzenie złożenia wału z łożyskami kulkowymi i kołem
zębatym można znaleźć na stronie internetowej mgr. inż. Janusza Bonarowskiego (plik instrukcji PDF pod
adresem https://www.simr.pw.edu.pl/~jbo/sw/sw_12_13/walek_kolo_zebate_lozyska_2014_15.pdf oraz
plik projektu wału pod adresem https://www.simr.pw.edu.pl/~jbo/sw/sw_12_13/walek10_2015_16.sldprt).
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