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Solid Works  

Powierzchnie 

1. Wiadomości wstępne 

W programie Solid Works terminem powierzchnie określa się obiekty geometryczne o zerowej grubości, 
a zatem także zerowej masie. Stosowanie powierzchni ułatwia projektowanie części o złożonej geometrii ze 
względu na ich większą elastyczność w porównaniu z bryłami, polegającą m.in. na tym, iż granice wstępnie 
utworzonych powierzchni nie muszą być ściśle określane aż do końcowych kroków projektu. Przy tworzeniu 
powierzchni często używa się krzywych typu splajn, których opis matematyczny jest bardzo złożony i których 
postacie są kształtowane interaktywnie podczas tworzenia szkiców. W związku z tym, szkice wykonane przy 
użyciu takich krzywych i następnie stosowane do tworzenia powierzchni, mogą pozostać 
niedowymiarowane, chociaż wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, pozostaje w mocy zasada pełnego 
definiowania geometrii szkiców. 

Operacje tworzenia i edytowania powierzchni są w interfejsie użytkownika programu Solid Works 
zgrupowane na karcie Powierzchnie. Nie wchodzi ona do zestawu kart domyślnie włączonych do wstążki.  
W celu jej wyświetlenia należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w pobliżu nazwy dowolnej innej karty  
i w wyświetlonym wówczas menu kontekstowym zaznaczyć pozycję Powierzchnie (p. lewa strona rys. 1). 
Karta Powierzchnie pojawi się wówczas na wstążce na prawo od karty Szkic, jak to zostało pokazane po 
prawej stronie rys. 1. 

   

Rys. 1. Dodawanie karty Powierzchnie do wstążki interfejsu użytkownika programu Solid Works 

Powierzchnie tworzy się według identycznych zasad, jak bryły. Najpierw należy sporządzić szkic (lub szkice), 
a następnie na tej podstawie przy użyciu operacji z karty Powierzchnie można zdefiniować powierzchnię. 
Należy podkreślić, iż ze względu na wspomnianą wyżej możliwość elastycznego określania granic 
powierzchni, warto dokładnie zastanowić się nad położeniem szkicu w układzie współrzędnych. 

2. Podstawowe metody tworzenia powierzchni 

Do tworzenia powierzchni używa się wielu metod poznanych przy tworzeniu brył, takich jak wyciągnięcie, 
obrót, wyciągnięcie po ścieżce lub wyciągnięcie po profilach. Korzystanie z każdej z nich wymaga 
sporządzenia szkicu, na podstawie którego zostanie stworzona powierzchnia, zwymiarowania (w miarę 
możliwości) jego elementów, tak aby geometria powierzchni została określona z możliwą do uzyskania 
dokładnością oraz określenia parametrów operacji tworzącej powierzchnię. Przegląd najbardziej 
podstawowych metod zostanie przedstawiony poniżej. 
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Na rys. 2 pokazano sposób zastosowania operacji Wyciągnięcie powierzchni. Szkic (p. rys. 2a) został 
sporządzony z wykorzystaniem krzywej typu splajn i nie jest w pełni zwymiarowany. Wprowadzone wymiary 
mają tylko określić poziomą rozciągłość powierzchni oraz swobodny prześwit po wyciągnięciu. Po wyjściu ze 
szkicu należy kliknąć przycisk Wyciągnięcie powierzchni na karcie Powierzchnie i określić długość 
wyciągnięcia (p. rys. 2b). Wynik operacji pokazano na rys. 2c. W granicach dopuszczalnych przez geometrię 
szkicu możliwe jest też nadawanie wyciąganej powierzchni pochylenia (p. rys. 2d). 

a)   b)  

c)   d)   

Rys. 2. Tworzenie powierzchni przez wyciągnięcie: a) szkic, b) określanie parametrów operacji,  
c) wynik, d) wyciągnięcie z pochyleniem – określanie parametrów operacji 

Przy tworzeniu powierzchni przez obrót profilu szkicu należy zdefiniować oś obrotu. Analogicznie, jak przy 
tworzeniu brył, profil szkicu może co najwyżej mieć punkty lub odcinki wspólne z osią obrotu, ale nie może 
jej przecinać. Jednakże w odróżnieniu od przypadku tworzenia bryły (bez zastosowania opcji cienkie ścianki), 
profil szkicu nie musi być zamknięty (tworzona jest wówczas obrotowa powierzchnia otwarta). Proces jej 
tworzenia pokazano na rys. 3. Po sporządzeniu i w miarę możliwości zwymiarowaniu szkicu (p. rys. 3a) należy 
na karcie Powierzchnie kliknąć przycisk Powierzchnia przez obrót, w razie potrzeby wskazać wykorzystywany 



© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020  3  

szkic, a na nim oś obrotu i określić kąt, na którym zostanie utworzona powierzchnia (p. rys. 3b). Wynik tej 
operacji pokazano na rys. 3c. 

a)     c)  

b)  

Rys. 3. Tworzenie powierzchni przez obrót: a) szkic, b) definiowanie operacji obrotu, c) wynik 

Powierzchnie można również tworzyć przez wyciągnięcie zamkniętego lub otwartego profilu po ścieżce. 
Postępowanie jest wówczas bardzo podobne do tworzenia brył przez wyciągnięcie po ścieżce, ale jeżeli 
wyciągany profil jest zamknięty, to w odróżnieniu od bryły powstaną tylko ścianki o zerowej grubości, gdyż 
tak właśnie program Solid Works definiuje powierzchnię. Przykład tworzenia takiej powierzchni pokazano na 
rys. 4. Należy wówczas sporządzić dwa szkice: definiujący ścieżkę (rys. 4a) i definiujący wyciągany profil, który 
należy wykonać na płaszczyźnie prostopadłej do jednego z krańców ścieżki (rys. 4b i rys. 4c). Następnie należy 
użyć przycisku Powierzchnia wyciągnięta po ścieżce, umieszczonego na karcie Powierzchnie i w oknie 
definiowania operacji wybrać szkic ścieżki i szkic profilu. Okno definiowania tej operacji pokazano na rys. 4e, 
a jej wynik – na rys. 4f. Warto dodać, iż w odróżnieniu od przypadku wyciągania brył wzdłuż ścieżki, przy 
wyciąganiu powierzchni można użyć profilu otwartego. Prosty przykład tego rodzaju pokazano na rys. 4g. 
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a)   b)   c)  

d)   e)  

f)     g)  

Rys. 4. Tworzenie powierzchni przez wyciągnięcie profilu po ścieżce  
(a-f: profil zamknięty, g – profil otwarty) 

Bardziej złożoną geometrię wyciąganej powierzchni można uzyskać wykorzystując tzw. krzywą prowadzącą. 
Jest to krzywa, wzdłuż której jest prowadzony wybrany punkt przeciąganego profilu. Powoduje to zmiany 
wymiarów profilu, a w związku z tym także odpowiednią modyfikację wyników wyciągnięcia. Prosty przykład 
takiej operacji pokazano na rys. 5. W tym wypadku trzeba wykonać trzy szkice: ścieżki (rys. 5a), profilu  
(rys. 5b) oraz krzywej prowadzącej (rys. 5c; na rysunkach 5a, 5b i 5c pokazano również, dla lepszego 
zilustrowania sensu poszczególnych działań, pozostałe szkice oraz ostateczny rezultat operacji), a następnie 
kliknąć przycisk Powierzchnia wyciągnięta po ścieżce i zdefiniować operację wyciągnięcia (rys. 5d). Uzyskany 
wynik został pokazany na rys. 5e. Warto przypomnieć, iż wynikiem operacji jest powierzchnia, czyli obiekt 
składający się ze ścianek zerowej grubości. Jako częste zastosowanie operacji wyciągnięcia profilu po ścieżce 
z wykorzystaniem krzywej prowadzącej można wskazać projektowanie rękojeści różnego rodzaju dźwigni lub 
uchwytów. 
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a)   b)   c)  

d)     e)  

Rys. 5. Tworzenie powierzchni przez wyciągnięcie profilu po ścieżce z użyciem krzywej prowadzącej: 
a) szkic ścieżki, b) szkic profilu, c) szkic krzywej prowadzącej, d) definicja operacji, e) rezultat 

a)   b)  

Rys. 6. Tworzenie powierzchni przez wyciągnięcie po profilach: a) zestaw szkiców,  
b) definiowanie operacji i podgląd rozwiązania 

Podobnie jak w wypadku brył, można również tworzyć powierzchnie wyciągnięte po profilach. Mogą to być 
zarówno profile zamknięte, jak i otwarte, z tym że w danej operacji wyciągnięcia można wykorzystywać 
profile tylko jednego rodzaju, tzn. albo tylko zamknięte, albo tylko otwarte. Postępowanie polega na 
wykonaniu szkiców wszystkich potrzebnych profili, do czego zazwyczaj potrzebne jest stworzenie płaszczyzn, 
na których zostaną narysowane (p. rys. 6a), a następnie kliknięcie na karcie Powierzchnie przycisku 
Powierzchnia wyciągnięta po profilach i zdefiniowanie w oknie po lewej stronie obszaru graficznego 
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parametrów tej operacji. Należy wprowadzić do niego szkice profili oraz, w razie potrzeby, zdefiniować 
powiązania początkowe i końcowe, analogicznie jak miało to miejsce dla brył (p. rys. 6b). W miarę 
wskazywania kolejnych profili, w obszarze graficznym wyświetlany jest podgląd tworzonej powierzchni. 

W razie potrzeby dokładnego określenia przebiegu ścieżki, wzdłuż której powinna być tworzona 
powierzchnia wyciągana po profilach, można zastosować krzywą prowadzącą. Należy w tym celu wykonać 
nowy szkic na płaszczyźnie równoległej do kierunku wyciągnięcia i narysować na nim krzywą prowadzącą w 
taki sposób, aby przecinała wszystkie wykorzystywane profile (p. rys. 7a). Następnie, podczas definiowania 
parametrów operacji, po wskazaniu szkiców profili i umieszczeniu ich nazw w polu Profile okna parametrów 
wyciągnięcia, należy kliknąć w pole Krzywe prowadzące, a następnie w szkic krzywej prowadzącej w obszarze 
graficznym, tak aby w tym polu pojawiła się jego nazwa. Można również określić inne parametry, dostępne 
w oknie definiowania operacji. Równocześnie w obszarze graficznym tworzony jest podgląd wyników 
operacji (p. rys. 7b). Warto zauważyć, iż dla danej operacji wyciągnięcia krzywych prowadzących może być 
kilka. To zagadnienie nie jest jednak przedmiotem niniejszego opracowania. 

a)    b)  

Rys. 7. Wyciągnięcie po profilach z zastosowaniem krzywej prowadzącej:  
a) szkice profili i krzywej prowadzącej, b) definiowanie operacji 

Na rys. 8 porównano wyniki operacji wyciągnięcia po profilach dla tego samego zestawu szkiców profili, 
wykonanej bez użycia krzywej prowadzącej (rys. 8a) i z jej zastosowaniem (rys. 8b). 

a)        b)  

Rys. 8. Wyniki operacji wyciągnięcia po profilach bez (a) i z zastosowaniem (b) krzywej prowadzącej 
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Wyciągnięcie po profilach można stosować również do łączenia ze sobą powierzchni już wcześniej 
zdefiniowanych w projekcie danej części. Należy wówczas, zamiast sporządzania szkiców profili, wskazać 
odpowiednie krawędzie łączonych powierzchni w oknie definiowania parametrów operacji wyciągnięcia. 
Przykład takiego rozwiązania pokazano na rys. 9. Rozpoczęty projekt pewnej części składa się z dwóch 
fragmentów powierzchni, które należy połączyć ze sobą. Trzeba w tym celu wskazać w charakterze profili 
zewnętrzne krawędzie obu powierzchni (p. rys. 9a). Uzyskany w ten sposób wynik operacji, pokazany na  
rys. 9b, nie może być uznany za odpowiedni, dlatego trzeba sporządzić dodatkowy szkic krzywej prowadzącej 
(p. rys 9c), która musi przecinać oba łączone profile. Należy w tym celu wykorzystać wiązanie Przebicie 
między krańcowymi punktami krzywej i oboma profilami, a następnie wyspecyfikować krawędzie łączonych 
powierzchni i szkic krzywej prowadzącej (oraz inne parametry, zależnie od potrzeb) w oknie definiowania 
operacji Powierzchnia wyciągnięta po profilach (p. rys. 9d). W obszarze graficznym zostanie wówczas 
utworzony podgląd wyciągnięcia. Ostateczny wynik operacji pokazano na rys. 9e. 

a)              b)  

c)                e)  

d)  

Rys. 9. Zastosowanie wyciągnięcia po profilach i krzywej prowadzącej do połączenia dwóch powierzchni 
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Jeżeli zachodzi konieczność dodania płaskiego zamknięcia otworu w już istniejącej powierzchni, można do 
tego celu użyć polecenia Powierzchnia planarna, dostępnego na karcie Powierzchnie. Usytuowanie 
odpowiedniego przycisku na wstążce oraz sposób wykorzystania tego polecenia do zamknięcia otworu 
stożkowej części powierzchni z rys. 9 pokazano na rys. 10. Jak widać, wykonanie polecenia ogranicza się 
jedynie do wskazania płaskiej krawędzi otworu (rys. 10b), a po kliknięciu na ikonę potwierdzenia √ otwór jest 
zamykany powierzchnią planarną, pokazaną na rys. 10c. 

a)    c)  

b)  

Rys. 10. Zamykanie otworu w powierzchni powierzchnią planarną. 

Warto zauważyć, iż powierzchnie tworzone kolejnymi operacjami w ramach tego samego projektu części 
pozostają na ogół odrębnymi obiektami. Można się o tym przekonać na podstawie wartości liczby 
umieszczonej w nawiasie za węzłem Obiekty powierzchniowe w drzewie operacji Feature Manager, jak to 
pokazano na rys. 11a dla projektu części składającej się z dwóch powierzchni (walcowej i stożkowej). 

W celu połączenia kilku powierzchni w jedną należy kliknąć przycisk Połącz powierzchnie, który znajduje się 
na prawym krańcu karty Powierzchnie. Po lewej stronie obszaru graficznego zostanie wówczas wyświetlone 
okno definiowania operacji łączenia powierzchni. Następnie w drzewie operacji w obszarze graficznym 
należy rozwinąć węzeł Obiekty powierzchniowe (p. rys. 11b) i klikać w nazwy tych powierzchni, które powinny 
zostać połączone. Pojawią się one wówczas w polu Wybór okna definiowania operacji (p. rys. 11c), zaś 
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kliknięcie ikony potwierdzenia √ spowoduje połączenie ich w jedną powierzchnię, o czym będzie świadczyć 
wartość liczby w opisie węzła Obiekty powierzchniowe (p. rys. 11d). 

a)   

b)  

c)   d)   

Rys. 11. Operacja łączenia powierzchni 

Omówione powyżej podstawowe techniki tworzenia powierzchni nie wyczerpują wszystkich możliwości 
udostępnianych przez program Sold Works. Więcej dodatkowych informacji na ten temat można znaleźć  
np. w dostępnym w systemie pomocy samouczku Solid Works. 
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3. Modyfikowanie istniejących powierzchni 

Powierzchnie utworzone w programie Solid Works mogą być modyfikowane na późniejszych etapach pracy 
nad projektem, w skład którego wchodzą. Poniżej zostaną omówione podstawowe operacje edycyjne. 

Często stosowaną operacją edycyjną jest przycinanie powierzchni. Przycięcie typu Standardowe wymaga 
użycia innego obiektu, takiego jak np. płaszczyzna lub inna powierzchnia, który spełnia rolę ostrza 
odcinającego wskazaną część przycinanej powierzchni. Operacja tego rodzaju zostanie omówiona na 
przykładzie przycięcia płaszczyzną powierzchni w kształcie pobocznicy stożka ściętego. Wzajemne położenie 
tych elementów pokazano na rys. 12a. Po kliknięciu polecenia Przytnij powierzchnię, umieszczonego na 
wstążce w prawej części karty Powierzchnie (p. rys. 12b), po lewej stronie ekranu zostaje otwarte okno 
właściwości operacji przycięcia, w którym należy wybrać typ przycięcia (w tym wypadku: Standardowe)  
i płaszczyznę jako narzędzie przycięcia oraz zaznaczyć część powierzchni położoną po jednej ze stron 
płaszczyzny tnącej (p. rys. 12c). To, czy zaznaczona część powierzchni zostanie zachowana, czy usunięta, 
zależy od wyboru jednej z dwóch dostępnych opcji: Zachowaj zaznaczone lub Usuń zaznaczone. Wyniki 
uzyskiwane przy  użyciu każdej z tych opcji pokazano na rys. 12d (Zachowaj zaznaczone) i rys. 12e (Usuń 
zaznaczone). 

a)                     c)   

d)                                                                     e)   

Rys. 12. Przycięcie powierzchni płaszczyzną 

W wypadku występowania w projekcie przecinających się powierzchni, których zbędne fragmenty należy 
usunąć, trzeba skorzystać z operacji wzajemnego przycięcia, wybierając w oknie właściwości operacji opcję 
Wzajemne. Każda z powierzchni pełni wówczas rolę ostrza w stosunku do innej przecinającej się z nią 
powierzchni. Tego rodzaju przykład pokazano na rys. 13. Dwie powierzchnie walcowe (np. odcinki rur) 

b) 
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przecinają się wzajemnie, przy czym powierzchnia o mniejszej średnicy kończy się wewnątrz powierzchni 
o większej średnicy (p. rys. 13a, z powierzchni o większej średnicy usunięto część ścianki w celu otwarcia 
widoku do jej wnętrza). Powierzchnie te powinny zostać przycięte w taki sposób, aby powstało połączenie 
dwóch rur, umożliwiające przepływ przesyłanego nimi medium. Na rys. 13b pokazano sposób zdefiniowania 
operacji przycięcia. Należy wybrać typ Wzajemne, zaznaczyć pole Powierzchnie i kliknąć w obie powierzchnie 
w obszarze graficznym, co spowoduje pojawienie się w tym polu ich nazw. 

a)                c)   

b)    

Rys. 13. Wzajemne przycięcie dwóch powierzchni: 
a) stan wyjściowy, b) definiowanie operacji, c) powierzchnie po przycięciu 

Następnie należy wybrać jedną z dwóch możliwych opcji Zachowaj zaznaczone lub Usuń zaznaczone i zgodnie 
z dokonanym wyborem zaznaczyć kliknięciem w obszarze graficznym te części przecinających się 
powierzchni, które powinny zostać zachowane lub usunięte. Jeżeli zdecydowano, iż trzeba zaznaczyć części 
przeznaczone do usunięcia (tak jak na rys. 13b), to wówczas warto pamiętać, iż usunięta musi być nie tylko 
część powierzchni o mniejszej średnicy znajdująca się wewnątrz powierzchni o większej średnicy 
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(przedstawiona na rys. 13b jako przezroczysta), ale także część powierzchni o większej średnicy wycinana 
przebijającą ją powierzchnią o mniejszej średnicy (zaznaczona na rys. 13b ciemniejszym kolorem). Sposób 
prezentacji powierzchni zaznaczonych jako przeznaczone do usunięcia lub zachowania zależy od aktualnej 
opcji podglądu, którą można wybrać w oknie definiowania operacji przycięcia. Wynik zdefiniowanej w ten 
sposób operacji wzajemnego przycięcia dwóch powierzchni został pokazany na rys. 13c. 

Operację wzajemnego przycięcia można także wykonać na więcej niż dwóch powierzchniach. Przykład 
zastosowania jej do trzech wzajemnie się przecinających powierzchni pokazano na rys. 14. Rys. 14a obrazuje 
sytuację początkową, na rys. 14b widoczne jest okno definiowania parametrów operacji oraz powierzchnie, 
prezentowane w obszarze graficznym przy użyciu innej niż w poprzednim przykładzie opcji podglądu, przy 
której wyświetlane są zarówno zachowywane, jak i usuwane części powierzchni, przy czym te ostatnie 
zobrazowane są tylko przy użyciu konturów. Ostateczny wynik operacji jest widoczny na rys. 14c. 

a)      c)  

b)  

Rys. 14. Wzajemne przycięcie trzech powierzchni 

Warto zauważyć, iż w wyniku operacji wzajemnego przycięcia z dotychczas odrębnych powierzchni, 
biorących w niej udział, powstaje jedna połączona powierzchnia. 
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Zaokrąglenia krawędzi pojedynczej powierzchni dokonuje się przy użyciu polecenia Zaokrąglenie w sposób 
identyczny do zaokrąglania krawędzi brył. Na rys. 15 pokazano (z dwóch stron) wynik zaokrąglenia krawędzi 
powierzchni będącej wynikiem wzajemnego przycięcia trzech powierzchni, pokazanej na rys. 14c. 

  

Rys. 15. Zaokrąglenie krawędzi powierzchni z rys. 14c 

Bardziej złożona jest operacja zaokrąglenia dwóch powierzchni, które nie muszą przylegać do siebie, jak np. 
powierzchnie pokazane na rys. 16a. Wykorzystuje się wówczas również polecenie Zaokrąglenie, ale jako typ 
zaokrąglenia w wyświetlonym po lewej stronie ekranu oknie parametrów operacji należy wybrać 
Zaokrąglenie ściany (p. rys. 16b), a następnie zaznaczając kolejno dwa pola Elementy do zaokrąglenia, klikać 
w obszarze graficznym na każdą z powierzchni, tak aby jej nazwa znalazła się w odpowiednim polu. Należy 
przy tym zwrócić uwagę, aby strzałki, które pojawią się na powierzchniach w obszarze graficznym, były 
zwrócone do siebie (ich zwroty można w razie potrzeby skorygować przez kliknięcie w przyciski na lewo od 
pól z nazwami powierzchni w oknie parametrów operacji). Trzeba również podać promień zaokrąglenia i jego 
profil (np. kołowy), a także inne parametry operacji. Jej wynik będzie uzależniony od wybranej wartości opcji 
Przytnij powierzchnie (p. rys. 17a). Jeżeli wartością tą będzie Przytnij i dołącz, to zaokrąglane ściany zostaną 
przycięte, a obie powierzchnie, wraz ze stworzonym zaokrągleniem, zostaną połączone w jeden obiekt 
powierzchniowy (p. rys. 16c). Jeżeli natomiast, tak jak to pokazano na rys. 17a, zostanie wybrana opcja Nie 
przycinaj ani nie dołączaj, to wówczas zostanie stworzona powierzchnia zaokrąglenia, ale nie zostanie ona 
połączona z zaokrąglanymi powierzchniami, których postać nie ulegnie zmianie i które także pozostaną 
odrębnymi obiektami. Wynik takiej operacji pokazano na rys. 17b. 

a)   b)   c)  

Rys. 16. Zaokrąglanie ścian powierzchni z wyborem opcji Przytnij i dołącz 
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a)  b)  

Rys. 17. Zaokrąglanie powierzchni ścian przy wyborze opcji Nie przycinaj ani nie dołączaj 

Istniejące powierzchnie można wydłużać przez określenie przemieszczenia wybranej krawędzi, przy czym 
można określić liczbową wartość wydłużenia, wskazać jego punkt krańcowy albo ścianę lub powierzchnię 
będącą granicą wydłużenia. Podobnie jak w wypadku żeber, należy przy tym określić typ wydłużenia. Może 
to być typ Liniowy, przy wyborze którego powierzchnia jest wydłużana stycznie do jej pierwotnej geometrii 
przy przemieszczanej krawędzi lub typ Ta sama powierzchnia, kiedy to wydłużenie zachodzi wzdłuż geometrii 
wydłużanej powierzchni. Polecenie Wydłuż powierzchnię znajduje się na karcie Powierzchnie, nad 
omawianym uprzednio poleceniem Przytnij powierzchnię (p. rys. 12b). Działanie tego polecenia  przy różnych 
wartościach opcji pokazano na rys. 18 i na rys. 19. Wydłużana jest powierzchnia stożkowa, znajdująca się na 
zewnątrz powierzchni walcowej (p. rys. 18a).  

a)  b)  c)  

Rys. 18. Wydłużanie powierzchni na zadaną odległość 

W obu przypadkach wydłużenie zachodzi od krawędzi zaznaczonej przez jej kliknięcie w obszarze graficznym, 
której nazwa jest wyświetlana w polu Krawędź/ściany do wydłużenia (jest to lewa krawędź powierzchni 
stożkowej wyróżniona na rys. 18b i rys. 19a). Ze względu na to, iż stożek jest powierzchnią prostokreślną, 
sposób wyboru opcji Typ wydłużenia nie wpływa w tym wypadku na wynik operacji. 

Na rys. 18b pokazano przypadek definiowania operacji wydłużenia powierzchni stożkowej na taką odległość, 
aby jej lewy kraniec znalazł się wewnątrz powierzchni walcowej. Wynik jej wykonania widać na rys. 18c. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, iż obie powierzchnie pozostają odrębnymi obiektami także po 
wykonaniu operacji, a z powierzchni walcowej nie zostaje usunięty ten fragment ściany, przez który do jej 
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wnętrza przebija się powierzchnia stożkowa (ewentualne usunięcie zbędnych fragmentów obu powierzchni 
można wykonać operacją wzajemnego przycięcia, która została omówiona wcześniej). 

a)    b)  

Rys. 19. Wydłużenie powierzchni stożkowej do powierzchni walcowej 

Z kolei na rys. 19 pokazano sposób definiowania (rys. 19a) i wynik (rys. 19b) operacji wydłużania powierzchni 
stożkowej do zetknięcia się z powierzchnią walcową. Tak samo jak poprzednio, należy w obszarze graficznym 
wskazać krawędź, od której powierzchnia stożkowa będzie wydłużana, a po wyborze opcji Do powierzchni 
w oknie definiowania operacji zostanie wyświetlone pole przeznaczone na nazwę powierzchni ograniczającej 
wydłużenie. Należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć w obszarze graficznym w powierzchnię walcową, której 
nazwa powinna się wówczas w nim pojawić. Również i w tym przypadku obie powierzchnie pozostają 
oddzielnymi obiektami, a powierzchnia walcowa nie ulega naruszeniu. 

Warto dodać, iż połączenie obu powierzchni w jedną i usunięcie fragmentu powierzchni walcowej, leżącego 
wewnątrz obszaru wyznaczonego krawędzią jej zetknięcia z powierzchnią stożkową, można uzyskać przez 
zaokrąglenie tej krawędzi, wskazanej na obu powierzchniach. Sposób definiowania takiej operacji 
Zaokrąglenie i jej wynik pokazano na rys. 20. 

    

Rys. 20. Połączenie dwóch powierzchni przy użyciu operacji Zaokrąglenie 

Przy użyciu polecenia Wydłuż powierzchnię można również wydłużać jedną lub kilka powierzchni stycznych, 
wybierając jako obiekty sterujące przebiegiem operacji krawędzie lub ściany. W przypadku zaznaczenia 
krawędzi, wydłużenie zachodzi w kierunku prostopadłym do niej i jest przedłużeniem geometrii danej ściany 
tej powierzchni, natomiast w przypadku zaznaczenia ściany, wydłużenie następuje od wszystkich jej 
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krawędzi, pomijając te, które są połączone z inną ścianą. Jeżeli powierzchnie styczne są odrębnymi 
obiektami, to każda operacja wydłużenia może dotyczyć tylko jednej z nich, aczkolwiek w ciągu kilku operacji 
można doprowadzić do żądanego wydłużenia wszystkich powierzchni. Na rys. 21 pokazano wydłużanie 
jednej z odrębnych stycznych powierzchni na żądaną odległość od wskazanej krawędzi. 

a)    c)  

b)  

Rys. 21. Wydłużanie jednej z odrębnych stycznych powierzchni. 

Na rys. 21a widoczna jest wyjściowa konfiguracja trzech odrębnych, stycznych powierzchni, na rys. 21b 
pokazano definicję operacji wydłużania jednej z nich względem zaznaczonej krawędzi, zaś na rys. 21c – wynik 
tej operacji. 

W przypadku, gdy styczne powierzchnie, np. takie, jak na rys. 21a, zostały połączone w jedną przy użyciu 
operacji Połącz powierzchnie, w pojedynczej operacji wydłużenia można wydłużyć jedną lub kilka ścian 
scalonej powierzchni, zaznaczając w obszarze graficznym odpowiednie krawędzie lub ściany, tak żeby ich 
nazwy znalazły się w polu Krawędzie/ściany do wydłużenia okna definiowania operacji. Przykłady definicji 
takich operacji wydłużenia powierzchni o określoną odległość przedstawiono na rys. 22 (rys. 22a – 
wydłużenie wszystkich ścian w kierunku określonym przez wskazane krawędzie; rys. 22b – wydłużenie dwóch 
niesąsiadujących ze sobą ścian określone przez wskazanie krawędzi, rys. 22c – wydłużenie wskazanej ściany). 

Rys. 23 pokazuje z kolei różnice w wynikach operacji wydłużenia spowodowane wyborem opcji Ta sama 
powierzchnia (p. rys. 23a) lub Liniowo (p. rys. 23b).  
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a)     

b)      a)  

c)        b)  

Rys. 22. Przypadki wydłużenia ścian powierzchni o określoną odległość       Rys. 23. Opcja Typ wydłużenia 

Podczas tworzenia projektów z zastosowaniem powierzchni może wystąpić przypadek, gdy pomiędzy 
utworzonymi powierzchniami pozostaje pusta przestrzeń, którą należy ściśle wypełnić nową powierzchnią. 
Można w tym celu wykorzystać polecenie Wypełnienie powierzchni, dostępne na karcie Powierzchnie. 
Dostępne w nim opcje pozwalają na tworzenie złożonych powierzchni, dobrze dopasowanych do już 
istniejącego projektu części. W niniejszym opracowaniu zostanie omówiony jeden z najprostszych 
przykładów jego użycia, czyli wypełnienie płaską powierzchnią pierścieniowej luki pomiędzy dwiema 
współosiowymi powierzchniami obrotowymi. Powierzchnie te, których wygląd pokazano na rys. 24a i na  
rys. 24b, zostały tak usytuowane w przestrzeni, iż częściowo się przenikają (p. przekrój na rys. 24c). Następnie 
zdefiniowano płaszczyznę prostopadłą do ich wspólnej osi, wskazaną strzałką na rys. 24c. Po wykonaniu 
z użyciem tej płaszczyzny jako ostrza operacji przycięcia każdej z powierzchni, pozostawiających jedynie ich 
części położone ponad płaszczyzną tnącą (p. rys. 24d i rys. 24 e), uzyskano dwie powierzchnie pokazane na 
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rys. 24f, rozdzielone pierścieniową luką. Do wypełnienia tej luki można zastosować polecenie Wypełnienie 
powierzchni, które utworzy tzw. łatę pomiędzy granicami określonymi przez wskazanie w obszarze 
graficznym na obu powierzchniach krawędzi pierścieniowej luki pomiędzy nimi. Sposób ukształtowania łaty 
jest określony przez wartość opcji Kontrola krzywizny. W omawianym przykładzie dla opcji tej wybrano 
wartość Kontakt, która powoduje utworzenie powierzchni wewnątrz podanych granic, jednak bez 
zachowywania styczności do sąsiadujących ścian lub określania wymagań co do krzywizny łaty. Sposób 
zdefiniowania tej operacji pokazano na rys. 24g, a jej wynik – na rys. 24h. Jeżeli w oknie definiowania 
parametrów operacji wypełniania powierzchni zaznaczona zostanie opcja Scalaj wyniki, to wówczas 
powierzchnie łączone łatą oraz sama łata stają się jednym obiektem typu powierzchnia. W przeciwnym 
wypadku każda z tych powierzchni (włączając łatę) pozostaje oddzielnym obiektem powierzchniowym. 

a)   b)   c)  

d)    e)  

f)  g)  h)  

Rys. 24. Utworzenie pierścieniowej płaskiej powierzchni dolnej ściany projektu części przy użyciu polecenia 
Wypełnienie powierzchni: a, b – powierzchnie wyjściowe, c – wzajemne usytuowanie obu powierzchni oraz 
płaszczyzny tnącej, d, e- operacje przycinania, f – pierścieniowa luka między powierzchniami po ich 
przycięciu, g – operacja wypełniania powierzchni, h – powierzchnia z wypełnioną pierścieniową luką 
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Niekiedy może być potrzebne zastąpienie ściany (lub ścian) powierzchni innym obiektem powierzchniowym. 
Wykorzystywane jest w tym celu polecenie Zastąp ścianę, którego przycisk znajduje się na karcie 
Powierzchnie. Obiekt powierzchniowy, który ma zastąpić ścianę (lub ściany) nie musi mieć takich samych 
granic, jak zastępowane ściany, jeżeli jednak jego granice są inne, to wówczas powinien on być większy  
(tzn. szerszy i dłuższy) od zastępowanego zestawu ścian. W trakcie wykonywania operacji Zastąp ścianę 
ściany pierwotnego obiektu, przylegające do powierzchni zastępującej dotychczasowy zestaw ścian, zostaną 
odpowiednio wydłużone lub przycięte, tak aby zetknęły się z tą powierzchnią. Z kolei powierzchnia 
zastępująca zostanie przycięta istniejącymi ścianami przylegającymi do niej, a jej zewnętrzne części zostaną 
odrzucone. W wyniku operacji tworzony jest jednolity obiekt powierzchniowy. 

Procedurę zastępowania ściany powierzchni innym obiektem powierzchniowym pokazano na rys. 25. Górna 
ściana powierzchni pierwotnej (p. rys. 25a) ma zostać zastąpiona przez powierzchnię widoczną na rys. 25b. 
Wzajemne usytuowanie obu tych obiektów powierzchniowych pokazano na rys. 25c. Jak widać, 
powierzchnia zastępująca ma większą długość i szerokość od zastępowanych ścian powierzchni pierwotnej. 

a)   b)   c)  

d)         e)  

Rys. 25. Operacja zastępowania ścian powierzchni inną powierzchnią 

Po kliknięciu na karcie Powierzchnie przycisku Zastąp ścianę, z lewej strony obszaru graficznego zostanie 
wyświetlone okno definiowania parametrów tej operacji (p. rys. 25d). Zawiera ono dwa pola tekstowe. 
Należy zaznaczyć najpierw pole górne, w którym określa się ściany przewidziane do zastąpienia, a następnie 
w obszarze graficznym kliknąć kolejno na górną ścianę powierzchni pierwotnej i na zaokrąglenie pomiędzy 
tą ścianą i powierzchnią walcową, co powinno spowodować wyświetlenie nazw tych ścian w wybranym polu. 
Z kolei trzeba zaznaczyć przez kliknięcie pole dolne, a następnie kliknąć w obszarze graficznym powierzchnię 
zastępującą. Jej nazwa powinna się wówczas pojawić w tym polu, a po kliknięciu ikony zatwierdzenia √ 
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operacja zastąpienia ścian zostanie wykonana. Jej wynik, będący pojedynczym obiektem powierzchniowym, 
został pokazany na rys. 25e. 

Może się zdarzyć, iż po wykonaniu operacji zastąpienia ściany zastępujący obiekt powierzchniowy pozostaje 
nadal widoczny, a w drzewie projektu części wyświetlana jest informacja o istnieniu dwóch obiektów 
powierzchniowych. W takim wypadku obiekt zastępujący można ukryć, klikając go prawym przyciskiem 
myszy i wybierając na podręcznym pasku narzędzi ikonę Ukryj lub usunąć go. Należy w tym celu rozwinąć 
węzeł Obiekty powierzchniowe drzewa projektu, zaznaczyć w nim powierzchnie zastępującą i po kliknięciu 
prawym przyciskiem myszy wybrać z menu podręcznego pozycję Usuń/zachowaj obiekt. Zostanie wówczas 
wyświetlone okno operacji usuwania, w którym należy zaznaczyć opcję Usuń obiekty i kliknąć ikonę 
zatwierdzenia √. Oprócz wykonania tej operacji może być potrzebne ukrycie szkicu użytego do zdefiniowania 
powierzchni zastępującej. 

4. Przekształcanie powierzchni w bryły 

Przekształcona w bryłę może być tylko powierzchnia stanowiąca jedną całość. Części składające się z kilku 
przylegających do siebie powierzchni należy przed próbą przekształcenia ich w bryłę połączyć w jedną 
powierzchnię przy użyciu polecenia Połącz powierzchnie, które zostało omówione w zakończeniu punktu 2 
niniejszego opracowania. 

Przekształcenia powierzchni w bryłę dokonuje się przy użyciu operacji Pogrub. Jej przycisk znajduje się na 
karcie Powierzchnie, z tym iż niekiedy, zwłaszcza w przypadku laptopów z niewielkimi ekranami, może być 
konieczne przejście do części karty ukrytej za prawym marginesem ekranu przez kliknięcie ikony „>>” na 
prawym skraju karty. Przebieg operacji został pokazany na rys. 26 na przykładzie powierzchni z rys. 24h.  

a)  b)   c)  

Rys. 26. Przekształcenie powierzchni w bryłę przy użyciu polecenia Pogrub 

Na rys. 26a widoczna jest pogrubiana powierzchnia oraz wyświetlane po lewej stronie obszaru graficznego 
okno definiowania parametrów operacji Pogrub. Po zaznaczeniu w nim górnego pola tekstowego należy 
kliknąć w obszarze graficznym w powierzchnię przeznaczoną do pogrubienia, co powinno spowodować 
pojawienie się jej nazwy w polu tekstowym, a następnie wprowadzić do dolnego pola tekstowego wartość 
pogrubienia ścianki i wybrać jedną z trzech możliwości dodawania grubości, tj. patrząc od lewej: od zewnątrz, 
obustronnie i do wewnątrz. Należy zwrócić uwagę na to, iż w wypadku wybrania opcji pogrubiania 
obustronnego, określona w dolnym polu tekstowym wartość grubości zostanie dodana po obu stronach 
pogrubianej powierzchni. Wynik operacji pokazano w widoku na rys. 26b i w przekroju na rys. 26c. Na obu 
tych rysunkach widoczna jest grubość ścianek powstałej bryły. 

 


