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Solid Works  

Operacje wyciągnięcia i wycięcia po ścieżce 
1. Wiadomości wstępne 

Operacje wyciągnięcia (dodania) i wycięcia po ścieżce tworzą bryły, powierzchnie lub wycięcia w już 
istniejących elementach modelu przez przesunięcie wzdłuż ścieżki profilu (przekroju), zdefiniowanego na 
ogół na oddzielnym szkicu. Profile używane w operacjach tworzących lub modyfikujących obiekty bryłowe 
muszą być zamknięte, natomiast przy tworzeniu powierzchni (co nie jest omawiane w niniejszym 
opracowaniu) można wykorzystywać profile otwarte. Profil wyciągnięcia może składać się z jednej krzywej 
lub kilku krzywych zamkniętych utworzonych na jednym szkicu, położonych obok siebie lub zagnieżdżonych. 
Podczas wykonywania operacji wyciągnięcia lub wycięcia oprogramowanie tworzy wzdłuż ścieżki profile 
pośrednie, które następnie łączy. Na rezultat operacji wyciągnięcia lub wycięcia można wpływać przez 
zdefiniowanie powiązań początkowych i/lub końcowych, określających przebieg konturu tworzonej bryły 
w sąsiedztwie początku i końca ścieżki, przez określenie sposobu orientacji profilu względem ścieżki i/lub 
jego skręcenia, a także przez zdefiniowanie jednej lub kilku krzywych prowadzących.  

Definiowanie operacji wyciągnięcia lub wycięcia po ścieżce należy 
rozpocząć od sporządzenia odrębnych szkiców ścieżki oraz profilu 
(prostego lub złożonego), który ma się wzdłuż niej poruszać. Jako profilu 
można też użyć istniejącej ściany modelu, zestawu jego krawędzi lub 
krzywej utworzonej przy użyciu narzędzi tworzących elementy geometrii 
odniesienia. Także ścieżkę można stworzyć jedną z technik definiowania 
krzywych dostępnych w programie Solid Works (np. przez utworzenie 
krzywej kompozytowej). W razie potrzeby, na oddzielnych szkicach, 
można także zdefiniować krzywe prowadzące. Następnie, przez kliknięcie 
dostępnego na karcie Operacje interfejsu użytkownika programu Solid 
Works przycisku Dodanie/baza przez wyciągnięcie po ścieżce lub Wycięcie 
przez wyciągnięcie po ścieżce należy otworzyć okno menedżera żądanej 
operacji, zdefiniować w nim profil oraz ścieżkę wyciągnięcia i w razie 
potrzeby określić pozostałe parametry operacji. Przykładowy wygląd 
okna menedżera operacji wyciągnięcia po ścieżce pokazano na rys. 1. Jest 
ono podzielone na sekcje, przy czym sekcje dotyczące nieobowiązkowych 
elementów definicji operacji są zwinięte i w celu ich rozwinięcia należy 

klikać ikony strzałek umieszczone na ich prawych krańcach.  

W górnej części sekcji Profil i ścieżka wybiera się sposób określenia profilu szkicu. Jeżeli zostanie 
pozostawiona domyślnie proponowana opcja Profil szkicu, należy sprawdzić, czy górne pole tekstowe tej 
sekcji jest wyróżnione niebieskim kolorem tła (tak, jak na rys. 1) i wskazać profil wyciągnięcia w obszarze 
graficznym albo w drzewie operacji (tego drugiego sposobu należy użyć, gdy profil jest złożony z kilku 
krzywych zamkniętych albo został stworzony w inny sposób, niż za pomocą szkicu). Jeżeli natomiast wybrano 
opcję Profil kołowy, wystarczy jedynie określić jego średnicę, zaś środek profilu zostanie automatycznie 
umieszczony w początku ścieżki. Następnie trzeba zaznaczyć dolne pole tekstowe i wskazać w obszarze 
graficznym lub w drzewie operacji szkic ścieżki wyciągnięcia. Jeżeli ścieżką ma być krzywa zdefiniowana przy 
użyciu innych narzędzi niż szkic, należy wskazać jej węzeł w drzewie operacji.  

Rys. 1. Okno menedżera operacji 
wyciągnięcia po ścieżce 
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Podczas definiowania parametrów operacji warto śledzić tworzony równolegle w obszarze graficznym 
podgląd jej rezultatów (o ile opcję jego wyświetlania zaznaczono w oknie menedżera operacji). Zniknięcie 
podglądu na ogół sygnalizuje, iż operacji nie da się wykonać przy aktualnie wybranych parametrach. 

W kolejnych punktach niniejszego opracowania zostaną omówione i zilustrowane przykładami podstawowe 
zagadnienia związane z tworzeniem lub modyfikowaniem obiektów bryłowych przy użyciu operacji 
wyciągnięcia po ścieżce lub wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce. 

2. Podstawowe techniki definiowania operacji wyciągnięcia po ścieżce 

Jak wspomniano wyżej, ścieżka operacji wyciągnięcia po ścieżce może być zdefiniowana przy użyciu różnych 
technik tworzenia krzywych dostępnych w programie Solid Works. Nie musi być ona krzywą gładką, tzn. 
mogą występować na niej załamania (wyjątkiem, który zostanie omówiony później, jest wycięcie tworzone 
przez obiekt bryłowy przemieszczający się wzdłuż ścieżki). Ścieżka musi jednak być pojedynczym obiektem, 
a więc w wypadku, gdy ścieżka 3D jest tworzona przy użyciu kilku szkiców 2D umieszczonych na różnych 
płaszczyznach, należy nie tylko zadbać o połączenie ze sobą ich skrajnych punktów (tj. punktu końcowego 
szkicu n z punktem początkowym szkicu n+1), ale także utworzyć z tych szkiców jedną krzywą kompozytową 
przy użyciu narzędzia uruchamianego przyciskiem Krzywe|Krzywa kompozytowa, znajdującym się na karcie 
Operacje interfejsu użytkownika programu Solid Works. Po jego kliknięciu zostaje otwarte okno pokazane na 
rys. 2, zawierające pole tekstowe, do którego należy we właściwej kolejności wprowadzić szkice kolejnych 
fragmentów ścieżki wyciągnięcia przez wskazywanie ich w obszarze graficznym lub w drzewie operacji, 
a następnie kliknąć ikonę zatwierdzenia definicji operacji √. Szkicami, zawierającymi kolejne odcinki ścieżki, 
są na rys. 2 Szkic1 (wykonany na Płaszczyźnie przedniej) i Szkic2 (wykonany na Płaszczyźnie1). 

 

Rys. 2. Tworzenie krzywej kompozytowej 

Ścieżka wyciągnięcia może być krzywą otwartą lub zamkniętą, płaską lub trójwymiarową, ale nie może się 
przecinać sama ze sobą i jej kształt musi być tak dobrany, aby nie doszło do wzajemnego przecinania się 
różnych segmentów tworzonej bryły. Ścieżkę można utworzyć także z zestawu istniejących krawędzi modelu. 
Wówczas, jeżeli te krawędzie nie tworzą jednej krzywej płaskiej lub przestrzennej, należy w sposób opisany 
wyżej utworzyć z nich krzywą kompozytową. Trzeba podkreślić, iż dotyczy to nie tylko ścieżki tworzonej 
z krawędzi położonych na różnych płaszczyznach, ale w odróżnieniu od przypadku ścieżki 2D wykonanej na 
jednym szkicu z kilku segmentów linii, łuków lub innych elementów geometrii, także ścieżka złożona z kilku 
krawędzi istniejącego modelu położonych na tej samej płaszczyźnie musi przed jej użyciem w operacji 
wyciągnięcia zostać połączona w stanowiącą jeden obiekt krzywą kompozytową. Przykłady ścieżek 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  3  

wyciągnięcia będących krzywymi kompozytowymi złożonymi z krawędzi istniejącego modelu bryłowego 
pokazano na rys. 3 (ścieżka 2D) i na rys. 4 (ścieżka 3D). 

 

Rys. 3. Płaska ścieżka wyciągnięcia tworzona jako krzywa kompozytowa z krawędzi modelu 

 

Rys. 4. Przestrzenna ścieżka wyciągnięcia tworzona jako krzywa kompozytowa z krawędzi modelu 

W wypadku wyciągnięcia w jednym kierunku punkt początkowy ścieżki 
musi leżeć na płaszczyźnie profilu, ale niekoniecznie musi być 
umieszczony wewnątrz jego konturu, natomiast przy wyciągnięciach 
w dwóch kierunkach ścieżka musi przebijać płaszczyznę profilu. 
Przypadek taki jest rozpoznawany przez program Solid Works i wówczas 
w oknie menedżera operacji, po wskazaniu profilu i ścieżki, pojawiają 
się przyciski pozwalające na wybór sposobu wykonania wyciągnięcia  
(na lewo od profilu, na prawo od profilu lub w obie strony). Ten zestaw 
przycisków pokazano na rys. 5, przy czym aktualnie wybrane jest 
wyciągnięcie w dwóch przeciwnych kierunkach od przekroju. 
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Rys. 5. Wybór strony wyciągnięcia 
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Najczęściej, ze względu na łatwość kształtowania pożądanej geometrii tworzonej bryły, ścieżka wyciągnięcia 
zaczyna się lub przebija płaszczyznę profilu w jakimś jego charakterystycznym punkcie (np. w punkcie jego 
środka, o ile istnieje). Nie musi to być jednak regułą – ścieżka może w razie potrzeby przebijać płaszczyznę 
profilu lub zaczynać się na niej w punkcie położonym na zewnątrz jego konturu. Ma to oczywiście wpływ na 
wynik operacji. W wypadku wyciągnięcia profilu złożonego z kilku niezagnieżdżonych krzywych zamkniętych 
ścieżka musi w nieunikniony sposób przebijać płaszczyznę profilu na zewnątrz konturu co najmniej jednej 
z tych krzywych. 

Na rys. 6 i rys. 7 pokazano przykłady różnego położenia ścieżek w stosunku do profili używanych do 
wykonania operacji wyciągnięcia. 

a)      b)  

Rys. 6. Wzajemne położenia ścieżki wyciągnięcia i konturu profilu: a) ścieżka rozpoczynająca się wewnątrz 
konturu, b) ścieżka rozpoczynająca się na płaszczyźnie szkicu, ale na zewnątrz konturu profilu wyciągnięcia 

 

Rys. 7. Wyciągnięcie profilu złożonego – wzajemne usytuowanie krzywych profilu i ścieżki wyciągnięcia 

Oprócz ścieżki, drugim obowiązkowym elementem definicji operacji wyciągnięcia po ścieżce jest profil, który 
jest przemieszczany wzdłuż ścieżki, tworząc obiekt bryłowy będący rezultatem tej operacji. Dla bryłowych 
operacji wyciągnięcia po ścieżce profil ten musi być zamknięty i musi znajdować się na płaszczyźnie, na której 
rozpoczyna się ścieżka lub która jest przebijana przez ścieżkę. Płaszczyzna ta nie musi być normalna do 
sąsiadującego z nią fragmentu ścieżki.  

Profil wyciągnięcia najczęściej jest definiowany jako szkic. Może on być określony przez pojedynczą krzywą 
zamkniętą, ale także może być profilem złożonym z kilku krzywych zamkniętych położonych na płaszczyźnie 

ścieżka 

profil 
wyciągnięcia 
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szkicu. Krzywe te muszą być utworzone na tym samym szkicu, nie mogą się przecinać, ale mogą być 
zagnieżdżone, tzn. niektóre z nich mogą się całkowicie znajdować wewnątrz innych krzywych. 

Na kolejnych rysunkach pokazano kilka przykładów operacji wyciągnięcia po ścieżce, w których profil 
tworzący wyciągnięcie zdefiniowano przy użyciu szkicu. Na rys. 8 pokazano prosty przykład takiej operacji, 
w którym leżąca na jednej płaszczyźnie ścieżka wyciągnięcia rozpoczyna się w środkowym punkcie szkicu 
profilu, tak jak to pokazano wyżej na rys. 6a. 

a)  

b)  

Rys. 8. Wyciągnięcie profilu po ścieżce płaskiej rozpoczynającej się w centralnym punkcie profilu: 
a) definicja operacji, b) wynik operacji 

Bardzo podobny obiekt bryłowy zostałby utworzony w wyniku operacji wyciągnięcia profilu wzdłuż ścieżki 
rozpoczynającej się na jego płaszczyźnie, ale poza konturem tego profilu. Takie rozmieszczenie obu tych 
elementów pokazano na rys. 6b. Kształt otrzymanej bryły byłby wówczas prawie identyczny, ale z racji innego 
wyjściowego położenia ścieżki względem profilu jej wymiary byłyby nieco inne. 

Trzy przykłady wyciągnięcia po ścieżce profilu złożonego z kilku krzywych zamkniętych pokazano na  
rys. 9, rys. 10 i rys. 11. Rys. 9 przedstawia definicję i wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce profilu z rys. 7. 
Na rys. 10 została pokazana operacja wyciągnięcia po ścieżce, której wynikiem jest utworzenie układu 
równoległych połączeń o charakterze wygiętych prętów pomiędzy dwiema ścianami istniejącego obiektu 
bryłowego. Wykorzystuje ona profil złożony z kilku współliniowych, nie zachodzących na siebie okręgów oraz 
ścieżkę 2D, rozpoczynającą się na płaszczyźnie profilu, ale poza jego elementami. Z kolei na rys. 11 pokazano 
operację wyciągnięcia po ścieżce 2D profilu zagnieżdżonego,  złożonego z zewnętrznego okręgu, w którym 
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co 90o umieszczono mniejsze okręgi o różnych średnicach i różnych odległościach ich środków od środka 
okręgu zewnętrznego. Ścieżka operacji wyciągnięcia rozpoczyna się w tym wypadku od środka tego 
ostatniego okręgu, a jej wynikiem jest obiekt bryłowy o przekroju kołowym, w którego wnętrzu znajdują się 
cztery współliniowe z nim „kanały”, których usytuowanie wynika z rozmieszczenia i średnic mniejszych 
okręgów umieszczonych we wnętrzu zewnętrznego okręgu. 

Warto przypomnieć, iż w każdym z tych przypadków wszystkie elementy profili złożonych zostały 
zdefiniowane na jednym szkicu, którego nazwę wprowadzono następnie do odpowiedniego pola tekstowego 
menedżera operacji wyciągnięcia po ścieżce. 

a)  

b)  

Rys. 9. Zastosowanie profilu złożonego oraz ścieżki z rys. 7 w operacji wyciągnięcia po ścieżce:  
a) definicja operacji, b) wynik operacji 
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a)    c)  

b)   

Rys. 10. Wyciągnięcie po ścieżce profilu złożonego z sześciu okręgów o jednakowej średnicy  
i współliniowych środkach, tworzące połączenia pomiędzy dwoma ścianami obiektu bryłowego:  

a) szkic profilu i ścieżka wyciągnięcia, b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Jak wspomniano wyżej, w wypadku, gdy ścieżka przebija płaszczyznę profilu wyciągnięcia, w oknie 
menedżera operacji pojawiają się przyciski pokazane na rys. 5, które pozwalają na podjęcie decyzji o kierunku 
wyciągnięcia (na lewo od płaszczyzny przekroju, na prawo od niej lub w obu kierunkach). W tym ostatnim 
wypadku obowiązują pewne ograniczenia, dotyczące możliwości wykorzystywania takich dodatkowych 
elementów definicji operacji wyciągnięcia po ścieżce jak ustawienia styczności początkowej lub końcowej 
oraz wykorzystywanie krzywych prowadzących. Przypadku ścieżki przebijającej płaszczyznę profilu dotyczy 
rys. 12, na którym pokazano sposób i rezultaty wykorzystania każdej z dostępnych opcji wyboru kierunku 
wyciągnięcia. 

Warto wspomnieć, iż przyciski wyboru kierunku wyciągnięcia pojawiają się dopiero po wskazaniu ścieżki 
przebijającej płaszczyznę profilu, natomiast nie są widoczne, jeżeli ścieżka rozpoczyna się na tej płaszczyźnie. 

profil 
wyciągnięcia 

ścieżka 
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a)      c)      d)  

b)  

Rys. 11. Wyciągnięcie po ścieżce 2D profilu złożonego z zagnieżdżonymi krzywymi zamkniętymi:  
a) szkice profilu i ścieżki, b) definicja operacji, c) wynik operacji z pokazanymi krawędziami niewidocznymi, 

d) wynik operacji – przekrój pionową płaszczyzną symetrii 

Jak już wspomniano, ścieżka operacji wyciągnięcia będąca krzywą przestrzenną jest często tworzona 
w postaci segmentów znajdujących się na kolejnych szkicach płaskich. Nie można jednak zdefiniować 
operacji wyciągnięcia po ścieżce przy użyciu kilku szkiców, zawierających następujące po sobie części ścieżki. 
Rozwiązaniem może być wykonywanie tej operacji w kolejnych krokach. W pierwszym z nich do 
zdefiniowania operacji należy użyć szkicu profilu oraz rozpoczynającego się na jego płaszczyźnie odcinka 
ścieżki, znajdującego się w odpowiednim szkicu. W każdym z następnych kroków jako profil wyciągnięcia 
trzeba wskazać końcową płaską ścianę elementu bryłowego utworzonego w kroku poprzednim, a jako 
ścieżkę – jej następny segment, zdefiniowany w odpowiednim szkicu i rozpoczynający się na płaszczyźnie 
wyżej wspomnianej końcowej ściany. Taki schemat postępowania pokazano na rys. 13. 
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a)  

b)  c)  

d)  e)  

f)  g)  

Rys. 12. Wyciągnięcie po ścieżce przebijającej płaszczyznę profilu: szkice profilu i ścieżki (a); wyciągnięcie 
w kierunku na lewo od profilu – definicja (b) i wynik operacji (c); wyciągnięcie w kierunku na prawo od profilu 
– definicja (d) i wynik operacji (e); wyciągnięcie w obu kierunkach – definicja (f) i wynik operacji (g) 
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a)        c)  

b)  

d)  

e)  

Rys. 13. Wyciągnięcie po ścieżce 3D wykonywane w kolejnych krokach dla płaskich segmentów ścieżki: 
szkice ścieżki i profilu wyciągnięcia (a); Krok 1 – definicja (b) i wynik operacji (c);  

Krok 2 – definicja (d) i wynik operacji (e) 
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Jak widać z rys. 13e, w wyniku wykonywanej kolejnymi krokami operacji wyciągnięcia po ścieżce powstaje 
jeden obiekt bryłowy. Użyta metoda jest jednak niepotrzebnie skomplikowana, zwłaszcza wówczas, gdy 
liczba kolejnych kroków będzie znaczna. Dlatego też znacznie lepiej jest scalić segmenty ścieżki z kolejnych 
szkiców płaskich w jedną krzywą kompozytową i wskazać ją jako ścieżkę wyciągnięcia, co pozwoli na 
wykonanie tej operacji w jednym kroku. Szkic profilu warto jednak wykonać przed utworzeniem krzywej 
kompozytowej ze względu na możliwe trudności przy określeniu jego położenia względem niej. Zastosowanie 
tego sposobu zdefiniowania operacji wyciągnięcia dla profilu i ścieżki z rys. 13a pokazano na rys. 14. 

a)  

b)  

c)  

Rys. 14. Tworzenie wyciągnięcia po ścieżce przy użyciu krzywej kompozytowej łączącej kolejne płaskie 
szkice segmentów ścieżki 3D: a) tworzenie krzywej kompozytowej, b) definicja operacji, c) wynik operacji 
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Profil podlegający wyciągnięciu wzdłuż ścieżki niekoniecznie musi być zdefiniowany za pomocą szkicu. Można 
także w tym celu wykorzystać m. in. płaską ścianę należącą do już istniejącego modelu. Z takiego podejścia 
korzystano w drugim kroku procedury tworzenia wyciągnięcia wzdłuż ścieżki 3D pokazanej na rys. 13, gdy 
rolę profilu wyciągnięcia pełniła końcowa ściana obiektu bryłowego utworzonego w pierwszym kroku tej 
procedury. Inny przykład użycia ściany istniejącego obiektu jako profilu wyciągnięcia pokazano na rys. 15.  
Po wskazaniu żądanej ściany w obszarze graficznym jej nazwa zostanie umieszczona w określającym profil 
wyciągnięcia polu tekstowym okna menedżera operacji. 

a)  

b)  

Rys. 15. Wykorzystanie ściany modelu jako profilu w operacji wyciągnięcia po ścieżce:  
a) definicja operacji, b) wynik operacji 

Profile wyciągnięcia po ścieżce można także tworzyć przy użyciu krawędzi modelu oraz krzywych geometrii 
odniesienia, do definiowania których służy narzędzie Krzywe dostępne na karcie Operacje wstążki programu 
Solid Works. Zastosowanie takiego podejścia zostało pokazane na rys. 16 do utworzenia wystającego, 
wygiętego daszku nad wjazdem do wiaty garażowej. Należy je potraktować jedynie jako ilustrację pewnej 
metody postępowania, gdyż nie jest to najprostsze rozwiązanie tego problemu. W celu zdefiniowania profilu 
wyciągnięcia utworzono najpierw przy użyciu narzędzia Krzywe|Krzywa przez punkty odniesienia dwie 
krzywe przez punkty odniesienia będące wierzchołkami frontowej ściany wiaty (p. rys. 16a i rys. 16b), 
a następnie zbudowano krzywą kompozytową (narzędzie Krzywe|Krzywa kompozytowa) złożoną z obu tych 
krzywych oraz odpowiednich krawędzi modelu (p. rys. 16c). Kolejnym krokiem było stworzenie szkicu ścieżki 
wyciągnięcia (p. rys. 16d). Dalsze postępowanie, pokazane na rys. 16e, polegało na otwarciu menedżera 
operacji wyciągnięcia po ścieżce i wskazaniu w obszarze graficznym krzywej kompozytowej jako profilu 
wyciągnięcia oraz szkicu ścieżki, wzdłuż której to wyciągnięcie powinno się odbywać. Warto zwrócić uwagę 
na to, iż w celu uzyskania żądanego kształtu daszku ustawiono opcję Utrzymaj stałą normalną, zamiast 
standardowo proponowanej opcji Idź za ścieżką. Działanie tych opcji zostanie omówione w dalszym ciągu 
tego punktu niniejszego opracowania. Wynik operacji pokazano na rys. 16f. 
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a)                                   b)  

c)  

e)  

d)                          f)  

Rys. 16. Wykorzystanie krzywych geometrii odniesienia do określenia profilu wyciągnięcia po ścieżce:  
a-b) definicje krzywych przez punkty odniesienia, c) definicja określającej profil wyciągnięcia krzywej 
kompozytowej, d) profil i szkic ścieżki wyciągnięcia, e) definicja operacji, f) rezultat operacji wyciągnięcia 
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Najprostszym przypadkiem definiowania operacji wyciągnięcia po ścieżce jest użycie profilu kołowego 
o środku w punkcie początku ścieżki i znajdującego się na płaszczyźnie normalnej do jej początkowego 
odcinka. Wystarczy wówczas w sekcji Profil i ścieżka okna menedżera operacji wybrać opcję Profil kołowy, 
zamiast domyślnie proponowanej opcji Profil szkicu, w wyświetlanym wówczas polu tekstowym wprowadzić 
wartość średnicy profilu i wskazać w obszarze graficznym ścieżkę wyciągnięcia oraz w razie potrzeby 
skorzystać z dodatkowych opcji definicji tej operacji. Taką metodę definiowania operacji wyciągnięcia po 
ścieżce pokazano na rys. 17. Warto zwrócić uwagę na to, iż w tym przykładzie jako ścieżki 3D użyto krzywej 
kompozytowej utworzonej z kolejnych segmentów wykonanych na szkicach płaskich. 

a)  

b)  

Rys. 17. Wyciągnięcie profilu kołowego o zadanej średnicy po ścieżce 3D:  
a) definicja operacji, b) wynik operacji 

Ścieżka operacji wyciągnięcia może być tworzona, jak to omówiono wyżej, przy użyciu jednego lub kilku 
szkiców lub/i krzywych odniesienia. Może ona być także określona przez wskazanie w obszarze graficznym 
jednej lub kilku łączących się ze sobą krawędzi istniejącego modelu. Pojedyncza krawędź modelu może być 
bezpośrednio wykorzystana jako ścieżka wyciągnięcia, natomiast w przypadku, gdy wyciągnięcie ma być 
wykonane wzdłuż kilku krawędzi, nawet gdy łączą się one stycznie ze sobą, należy z nich utworzyć krzywą 
kompozytową i wskazać ją jako ścieżkę wyciągnięcia. Przykład tak zdefiniowanej operacji wyciągnięcia po 
ścieżce pokazano na rys. 18. 
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a)    c)  

b)  

Rys. 18. Utworzenie ścieżki wyciągnięcia przy użyciu krawędzi modelu:  
a) definicja krzywej kompozytowej, b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Przy definiowaniu operacji wyciągnięcia po ścieżce można korzystać z wielu opcji, niejednokrotnie w znaczny 
sposób wpływających na jej wynik. Zostają one udostępnione po rozwinięciu sekcji Opcje okna menedżera 
operacji. Zawartość tej sekcji może się zmieniać w zależności od wyborów już wcześniej dokonanych w tym 
oknie. Jedną z istotnych opcji jest Orientacja profilu. Możliwy jest wybór jednej z dwóch wartości: Idź za 
ścieżką (proponowana domyślnie, wówczas profil jest ustawiony zawsze pod tym samym kątem do ścieżki, 
co w punkcie początkowym) lub Utrzymaj stałą normalną (profil pozostaje równoległy do swojego położenia 
na początku ścieżki, niezależnie od aktualnej orientacji wektora stycznej do ścieżki). Sposób wyboru wartości 
tej opcji wywiera znaczny wpływ na wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce, a niekiedy prawidłowy dobór jej 
wartości może być warunkiem wykonalności tej operacji. Porównanie wyników operacji wyciągnięcia dla obu 
wyżej wymienionych możliwości wyboru orientacji przekroju pokazano na rys. 19. 

Inną użyteczną opcją, dostępną po rozwinięciu sekcji Opcje okna menedżera operacji, jest Skręt profilu. 
Pozwala ona na regulowanie skręcenia profilu wzdłuż ścieżki wyciągnięcia. Dla ścieżek 2D jej domyślną 
wartością jest Brak, przy której wyjściowe ustawienie profilu w stosunku do ścieżki nie jest korygowane (na 
ogół profil w trakcie przemieszczania się wzdłuż ścieżki pozostaje do niej normalny, o ile takie położenie 
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zajmował w punkcie początkowym). Z kolei dla ścieżek 3D domyślną wartością tej opcji jest Minimalne 
skręcenie. Dokonywane są wówczas korekty w celu zminimalizowania skręcenia profilu wzdłuż ścieżki 
w trakcie wykonywania operacji wyciągnięcia. Oba te przypadki pokazano na rys. 20 dla ścieżki 2D 
(przedstawiony na nim przykład pokazuje dodatkowo, iż profil wyciągnięcia nie musi leżeć na płaszczyźnie 
normalnej do początkowego odcinka ścieżki) oraz na rys. 21 dla ścieżki 3D. Ponadto, w zależności od 
konfiguracji już istniejącego modelu oraz od dodatkowych elementów definicji operacji wyciągnięcia po 
ścieżce, program Solid Works może proponować także inne wartości tej opcji, np. Stycznie do przylegających 
ścian, jeżeli wyciągnięcie po ścieżce ma być dołączone do istniejącej geometrii z zachowaniem styczności 
przylegających ścian na profilu. 

a)                   b)  

c)                   d)  

Rys. 19. Wpływ wyboru wartości opcji Orientacja profilu na wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce:  
1. Idź za ścieżką (a – definicja operacji, b – wynik operacji),  

2. Utrzymaj stałą normalną (c – definicja operacji, d – wynik operacji) 
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a)    b)  

Rys. 20. Wyciągnięcie po ścieżce 2D nieprostopadłej do profilu: a) szkice ścieżki i profilu, b) definicja operacji 
(zachowanie początkowej orientacji profilu w stosunku do ścieżki, brak skrętu profilu) 

a)  

b)  

Rys. 21. Wyciągnięcie po ścieżce 3D: a) szkice ścieżki i profilu, b) definicja operacji (zachowanie 
początkowej orientacji profilu w stosunku do ścieżki, minimalizacja skręcenia profilu) 
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Opcji Skręt profilu można używać również do zdefiniowania operacji wyciągnięcia po ścieżce, w trakcie której 
poruszający się wzdłuż ścieżki profil obraca się wokół osi prostopadłej do jego płaszczyzny. W celu osiągnięcia 
takiego efektu należy na liście rozwijalnej wartości opcji Skręt profilu wybrać pozycję Określ wartość 
skręcenia. Spowoduje to wyświetlenie listy rozwijalnej wyboru jednostki wartości kąta skręcenia profilu 
pomiędzy początkiem i końcem ścieżki (stopnie, radiany lub obroty) oraz pola tekstowego, do którego należy 
wprowadzić liczbową wartość skręcenia w wybranej uprzednio jednostce miary. Przycisk obok tego pola 
pozwala na zmianę kierunku skręcenia na przeciwny. Jeżeli ścieżka wyciągnięcia jest krzywą zamkniętą, 
wartość skręcenia profilu musi być równoważna kątowi pełnemu lub jego wielokrotności. Przykłady takich 
operacji wyciągnięcia po ścieżce pokazano na rys. 22 (dla ścieżki będącej linią prostą), na rys. 23 (dla ścieżki 
będącej krzywą zamkniętą) oraz na rys. 24 (dla ścieżki położonej na zewnątrz konturu profilu). 

a)                      b)  

Rys. 22. Wyciągnięcie po ścieżce prostoliniowej ze skręceniem profilu wyrażonym liczbą obrotów: 
a) definicja operacji, b) wynik operacji 

a)       b)  

Rys. 23. Wyciągnięcie po ścieżce zamkniętej ze skręceniem profilu określonym przez kąt w stopniach: 
a) definicja operacji, b) wynik operacji 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  19  

a)                b)  

Rys. 24. Wyciągnięcie po ścieżce przebiegającej na zewnątrz konturu profilu z kątem skręcenia  
profilu wzdłuż ścieżki wyrażonym w stopniach: a) definicja operacji, b) wynik operacji 

Wpływ na wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce może mieć również sposób zdefiniowania styczności 
początkowej i końcowej. Obecność sekcji pozwalającej na jej określenie w oknie menedżera operacji jest 
zależna od innych elementów definicji operacji wyciągnięcia. Typowi styczności początkowej lub końcowej 
można nadać jedną z dwóch wartości: Brak (oznaczającą, iż nie stosuje się żadnej styczności) lub Ścieżka 
styczna (oznaczające tworzenie wyciągnięcia normalnego od ścieżki na początku lub na końcu). 

Przy definiowaniu operacji wyciągnięcia po ścieżce można korzystać krzywych prowadzących, które określają 
tory przemieszczania się związanych z nimi punktów profilu, mogąc przez to wywierać istotny wpływ na 
wynik operacji. Należy w tym celu rozwinąć sekcję Krzywe prowadzące okna menedżera operacji. 

Krzywa prowadząca musi być wspólna z profilem lub punktem w szkicu profilu. Utworzone pojedynczo na 
odrębnych szkicach krzywe prowadzące wskazuje się w obszarze graficznym w chwili, gdy rozwinięta jest 
odpowiadająca im sekcja okna menedżera operacji i zaznaczono pole przeznaczone na ich nazwy. Powoduje 
to wyświetlanie w tym polu nazw poszczególnych krzywych prowadzących w kolejności ich wskazywania 
w obszarze graficznym. Pozycje nazw poszczególnych krzywych na uzyskanej w ten sposób liście w polu okna 
menedżera operacji można zmieniać przy użyciu umieszczonych obok tego pola przycisków ze strzałkami. 
Należy pamiętać o tym, iż krzywe prowadzące nie powinny być krótsze od ścieżki – w przeciwnym wypadku 
wyciągnięcie będzie miało długość najkrótszej krzywej prowadzącej. Przykład wpływu użycia krzywej 
prowadzącej na wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce pokazano na rys. 25. Na rys. 25a pokazano 
wykorzystywane do zdefiniowania operacji szkice profilu, ścieżki i krzywej prowadzącej, rys. 25b i rys. 25c 
przedstawiają definicję i wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce bez użycia krzywej prowadzącej, zaś na  
rys. 25d i rys. 25e pokazana jest definicja i wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce z zastosowaniem krzywej 
prowadzącej. 

Kolejne przykłady wykorzystywania krzywych prowadzących w operacjach wyciągnięcia po ścieżce pokazano 
na rys. 26. Analogicznie jak w wypadku rys. 25, przedstawiono na nim szkice profilu, ścieżki oraz dwóch 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  20  

krzywych prowadzących, a także różne sposoby zdefiniowania operacji i wynikające stąd jej rezultaty. 
Pokazane zostały definicja i wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce bez zastosowania krzywych 
prowadzących, z jedną krzywą prowadzącą i z dwoma krzywymi. Jak widać, zdefiniowanie przy użyciu 
krzywych prowadzących torów przemieszczania się związanych z tymi krzywymi punktów profilu może 
w znacznym stopniu zmienić określony przez ścieżkę przebieg wyciągnięcia, a także sprawić, iż przekroje 
poprzeczne utworzonej bryły będą się różnić od profilu szkicu użytego w definicji operacji. Jest to szczególnie 
widoczne w pokazanym na rys. 26f i na rys. 26g przypadku wykorzystania dwóch krzywych prowadzących, 
zdefiniowanych w taki sposób, iż odległość między nimi (mierzona w płaszczyźnie normalnej) jest stale równa 
odległości pomiędzy wierzchołkami profilu będącymi punktami początków tych krzywych, natomiast ich 
dalszy przebieg odchyla się od przebiegu ścieżki. Krzywe prowadzące mogą zatem mieć decydujący wpływ 
na wynik operacji wyciągnięcia po ścieżce, ale niezależnie od tego ścieżka pozostaje obowiązkowym 
elementem definicji tej operacji. 

a)    b)    c)  

d)    e)  

Rys. 25. Wpływ krzywej prowadzącej na rezultat operacji wyciągnięcia po ścieżce: a) szkice profilu, ścieżki 
wyciągnięcia i krzywej prowadzącej; 1. wariant bez wykorzystania krzywej prowadzącej: b) definicja operacji, 
c) wynik operacji; 2. wariant z wykorzystaniem krzywej prowadzącej: d) definicja operacji, c) wynik operacji 

profil 

ścieżka 

krzywa 
prowadząca 
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a)    b)    c)  

d)                                               e)  

f)     g)     

Rys. 26. Wpływ krzywych prowadzących na rezultat operacji wyciągnięcia po ścieżce: a) szkice profilu, ścieżki 
i krzywych prowadzących; 1. wyciągnięcie bez krzywych prowadzących: b) definicja, c) wynik operacji; 2. 
wyciągnięcie z jedną krzywą prowadzącą: d) definicja, e) wynik operacji; 3. wyciągnięcie z dwiema krzywymi 
prowadzącymi: f) definicja, g) wynik operacji (dwa różne widoki utworzonej bryły) 

krzywa 
prowadząca 1 

krzywa 
prowadząca 2 

ścieżka 

profil 
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3. Wyciągnięcie po ścieżce z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki 

Definiując operację wyciągnięcia po ścieżce można użyć opcji cienkie ścianki w celu uzyskania obiektu 
bryłowego złożonego ze ścianek o zadanej grubości, utworzonych wokół konturu profilu. Podobnie jak 
w innych przypadkach wyciągnięcia po ścieżce prowadzącego do powstania bryły, profil musi być zamknięty, 
przy czym możliwe jest zarówno wykorzystywanie profili prostych, składających się z zestawu elementów 
tworzących jeden zamknięty kontur, jak i z profili złożonych, składających się z kilku konturów zamkniętych 
umieszczonych na jednym szkicu.  

Zamierzając wykorzystać opcję cienkie ścianki, należy bezpośrednio po rozpoczęciu definiowania operacji 
wyciągnięcia po ścieżce zaznaczyć odpowiadające jej pole wyboru w oknie menedżera tej operacji. 
Spowoduje to wyświetlenie dodatkowej sekcji okna menedżera, w której można określić grubość cienkich 
ścianek i sposób jej rozmieszczenia względem konturu profilu. Podobnie jak przy wykorzystywaniu opcji 
cienkie ścianki w innych operacjach tworzenia obiektów bryłowych, grubość ścianki może być odłożona 
w całości po jednej stronie konturu profilu (na zewnątrz lub wewnątrz, do zmiany strony służy przycisk 
umieszczony obok pola tekstowego przeznaczonego do wprowadzania wartości grubości ścianki), 
symetrycznie względem tego konturu (wówczas po każdej stronie odkładana jest połowa wprowadzonej 
grubości ścianki), albo można ją zdefiniować niezależnie dla kierunków na zewnątrz i do wewnątrz konturu 
profilu. W tym ostatnim wypadku wyświetlane jest dodatkowe pole tekstowe dla wprowadzenia drugiej 
składowej grubości ścianki. Wyboru jednej z tych możliwości dokonuje się przy użyciu pola kombi, 
umieszczonego w oknie menedżera operacji bezpośrednio pod polem wyboru opcji cienkie ścianki. 
Wymienionym powyżej wariantom umiejscowienia grubości ścianki względem konturu profilu odpowiadają 
pozycje Jeden kierunek, Płaszczyzna środkowa lub Dwa kierunki listy rozwijalnej tego pola. Możliwości 
określania rozmieszczenia grubości ścianki względem profilu szkicu wraz z ich efektami pokazano na rys. 27. 

a)  

b)  

c)  

d)  

Rys. 27. Określanie rozmieszczenia grubości cienkiej ścianki względem konturu profilu: a) na zewnątrz,  
b) do wewnątrz, c) symetrycznie, z połową grubości po każdej ze stron, d) niezależnie w obu kierunkach 
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Przykład zastosowania opcji cienkie ścianki w operacji wyciągnięcia po ścieżce profilu złożonego z jednego 
konturu zamkniętego przedstawiono na rys. 28, zaś rys. 29 pokazuje przypadek użycia w tej operacji profilu 
złożonego z trzech okręgów o środkach położonych wzdłuż linii równoległej do jednej z krawędzi istniejącego 
obiektu bryłowego. Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku pokazanym na rys. 29 ścieżka rozpoczyna się 
wprawdzie na płaszczyźnie szkicu profilu wyciągnięcia, ale nie ma punktów wspólnych z obwodem lub 
wnętrzem żadnego z okręgów wchodzących w skład tego profilu. 

a)  

b)      c)  

Rys. 28. Wyciągnięcie po ścieżce z użyciem opcji cienkie ścianki profilu zawierającego jeden kontur 
zamknięty: a) definicja operacji, b) wynik operacji (widok ogólny), c) powiększenie fragmentu bryły 
utworzonej  w wyniku operacji 
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a)      c)  

b)    d)   

Rys. 29. Wyciągnięcie po ścieżce profilu złożonego z trzech okręgów z zastosowaniem opcji cienkie ścianki: 
a) szkice profilu i ścieżki wyciągnięcia, b) definicja operacji, c) ogólny widok wyniku operacji z pokazaniem 
krawędzi niewidocznych, d) fragment wyniku operacji w przekroju płaszczyzną prawą 

Przy definiowaniu wyciągnięcia po ścieżce wykorzystującego opcję cienkie ścianki można także określić skręt 
profilu. Analogicznie jak to opisano uprzednio w odniesieniu do operacji, które tworzą pełne obiekty bryłowe, 
należy w tym celu rozwinąć sekcję Opcje w oknie menedżera operacji wyciągnięcia po ścieżce i wybrać 
odpowiedni sposób definiowania skrętu profilu. Jeżeli wybrano wariant Określ wartość skręcenia, trzeba 
dodatkowo określić jednostkę miary (stopnie, radiany lub obroty) oraz wyrażoną w niej liczbową wartość 
skręcenia. Przykład takiej operacji, w której profil obracając się przemieszcza się wzdłuż ścieżki 
prostoliniowej, przedstawiono na rys. 30.  

Opcja cienkie ścianki może być również używana w operacjach dwukierunkowego wyciągnięcia po ścieżce. 
Także i wówczas można definiować skręt profilu, przy czym dla wyciągnięcia dwukierunkowego liczbową 
wartość skręcenia (wyrażoną w stopniach, radianach lub obrotach) określa się niezależnie dla każdego 
z odcinków ścieżki, analogicznie jak w przypadku wyciągnięcia po ścieżce bez wykorzystywania cienkich 
ścianek. Przykład operacji dwukierunkowego wyciągnięcia profilu sześciokątnego po ścieżce 3D, będącej 
krzywą kompozytową utworzoną z konturów umieszczonych na trzech szkicach płaskich, w której 
wykorzystano opcję cienkie ścianki oraz oddzielnie dla każdego z kierunków wyciągnięcia określono kąty 
skręcenia profilu przez podanie ich wartości w stopniach, pokazano na rys. 31. 

profil ścieżka 
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a)    c)    d)  

b)  

Rys. 30. Operacja wyciągnięcia po ścieżce prostoliniowej z użyciem opcji cienkie ścianki oraz skręceniem 
profilu wyrażonym liczbą obrotów pomiędzy początkiem i końcem ścieżki: a) szkice profilu i ścieżki,  
b) definicja operacji, c) wynik operacji – ogólny widok utworzonego obiektu bryłowego, d) wynik operacji – 
widok fragmentu bryły w przekroju płaszczyzną górną 
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a)       c)  

b)  

d)  

Rys. 31. Dwustronne wyciągnięcie profilu sześciokątnego po ścieżce w postaci krzywej kompozytowej przy 
wykorzystaniu opcji cienkie ścianki oraz skrętu przekroju z różnymi kątami skręcenia dla każdego  
z kierunków wyciągnięcia: a) szkic przekroju i ścieżki, b) definicja operacji, c) rozkład grubości ścianki 
względem profilu szkicu, d) wynik operacji 

W trakcie projektowania operacji wyciągnięcia po ścieżce można, korzystając z podglądu jej rezultatu 
prezentowanego na bieżąco w obszarze graficznym, w sposób dokładniejszy kontrolować poprawność 
wyników przez włączenie wybranych opcji wyświetlania krzywizn. Ich sekcja znajduje się w dolnej części okna 
menedżera operacji. Po jej rozwinięciu należy wybrać sposoby obrazowania krzywizn: za pomocą podglądu 
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siatki, której gęstość można regulować, przez włączenie czarno-białego cieniowania podglądu wyników 
operacji (tzw. zebra) lub przez wykorzystanie tzw. grzebieni krzywizny, sposób wyświetlania których jest 
zależny od ustawień siatki (sposoby te można stosować łącznie). Wybrane zobrazowanie krzywizny jest 
widoczne jedynie w podglądzie wyników operacji, a nie po jej zatwierdzeniu. Zagadnienia te nie będą szerzej 
omawiane w niniejszym opracowaniu, jedynie na rys. 32 pokazano przykład równoczesnego użycia 
wszystkich sposobów.  

a)  

b)  

Rys. 32. Wykorzystanie opcji Wyświetlanie krzywizn (zaznaczono wszystkie metody) przy definiowaniu 
operacji wyciągnięcia po ścieżce z użyciem opcji cienkie ścianki (a), wynik operacji (b) 

Wyświetlania krzywizn można używać przy projektowaniu wszystkich operacji wyciągnięcia po ścieżce, nie 
tylko tych, które wykorzystują opcję cienkie ścianki (a także w operacjach wyciągnięcia po profilach). Wybór 
opcji wyświetlania krzywizn jest zapamiętywany przez program Solid Works i obowiązuje przy pracy 
z kolejnymi plikami projektów, aż do dokonania w oknie menedżera operacji innego ustawienia opcji tej 
grupy. 
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4. Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce  

Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce jest operacją co do swej zasady i sposobu definiowania podobną do 
operacji wyciągnięcia po ścieżce z tą różnicą, iż w jej wypadku profil poruszający się wzdłuż ścieżki nie dodaje 
materiału do modelu, ale usuwa go z elementów bryłowych napotkanych wzdłuż trajektorii swego ruchu. 
Profilem wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce może być zamknięty kontur znajdujący się na oddzielnym 
szkicu lub utworzony innymi metodami dozwolonymi dla operacji wyciągnięcia po ścieżce (np. określony 
przez krzywą geometrii odniesienia albo ścianę lub zespół krawędzi istniejącego obiektu bryłowego). Można 
też wybrać opcję wycięcia profilem kołowym o środku w początku ścieżki i wówczas nie trzeba go definiować, 
ale wystarczy jedynie podać jego średnicę. Dodatkową możliwością, niedostępną w operacji wyciągnięcia po 
ścieżce, jest wykorzystanie tzw. profilu bryły, czyli zastosowanie do usuwania materiału istniejącego obiektu 
bryłowego o odpowiedniej geometrii. To podejście, stosowane na ogół do tworzenia wycięć wokół obiektów 
cylindrycznych lub do symulacji pracy freza walcowo-czołowego, zostanie bliżej omówione w dalszej części 
niniejszego rozdziału. 

Ścieżka wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce może być krzywą otwartą lub zamkniętą, zdefiniowaną na 
oddzielnym szkicu lub przy użyciu narzędzi do tworzenia krzywych geometrii odniesienia, albo być określona 
przez wskazanie zestawu krawędzi istniejącego modelu. Jeżeli punkt początkowy ścieżki leży w płaszczyźnie 
profilu, ale niekoniecznie na jego konturze lub w jego wnętrzu, wycięcie jest tworzone jednokierunkowo – 
w kierunku określonym przez ścieżkę. Możliwe jest także wykorzystanie ścieżki przebijającej płaszczyznę 
profilu (a nie rozpoczynającej się na tej płaszczyźnie). Wówczas, analogicznie jak dla operacji wyciągnięcia po 
ścieżce, można wykonać wycięcie w jednym lub w obu kierunkach od płaszczyzny profilu. W takim wypadku, 
analogicznie jak dla operacji wyciągnięcia po ścieżce, w oknie menedżera operacji wycięcia przez 
wyciągnięcie po ścieżce wyświetlane są dodatkowe przyciski, pokazane na rys. 5, pozwalające na wybór 
jednej z tych możliwości. 

Definiowanie operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce należy rozpocząć od przygotowania 
potrzebnych szkiców, co najmniej profilu i ścieżki (jeżeli te elementy nie mają być określone w inny sposób). 
Następnie trzeba przejść na kartę Operacje wstążki programu Solid Works i kliknąć na niej przycisk Wycięcie 
przez wyciągnięcie po ścieżce. Spowoduje to otwarcie okna menedżera tej operacji, w którym należy 
w pierwszym rzędzie zdefiniować profil i ścieżkę przez wskazanie odpowiedniego elementu w obszarze 
graficznym lub w drzewie projektu w momencie, gdy zaznaczone jest odpowiednie pole tekstowe okna 
menedżera. Następnie można w razie potrzeby rozwijać kolejne sekcje tego okna i wykorzystywać dostępne 
w nich opcje, na ogół w sposób identyczny do omówionego uprzednio dla operacji wyciągnięcia po ścieżce. 

Na zamieszczonych poniżej rysunkach pokazano kilka przykładów definiowania operacji wycięcia przez 
wyciągnięcie po ścieżce oraz uzyskiwanych za jej pomocą wyników. Operacja przedstawiona na rys. 33 
tworzy wycięcie, którego profilem jest szczelina naszkicowana na dolnej ściance bryły. Ścieżka wycięcia 
rozpoczyna się w centralnym punkcie szczeliny, a jej przebieg określono tak, aby utrzymywała ona stałą 
odległość od czołowej i górnej ściany bryły (narzucono w tym celu relacje koncentryczności i równoległości). 

Operację wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce wykonywaną w dwóch kierunkach od płaszczyzny profilu 
wzdłuż ścieżki przebijającej tę płaszczyznę w punkcie położonym na zewnątrz od konturu profilu pokazano 
z kolei na rys. 34. Warto zwrócić uwagę, iż jako wartość opcji Orientacja profilu wybrano wartość Utrzymaj 
stałą normalną, co oznacza, iż w trakcie przemieszczania się wzdłuż ścieżki profil pozostaje przez cały czas 
równoległy do swojego położenia wyjściowego. 
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a)    c)  

b)  

Rys. 33. Operacja wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce profilu w postaci szczeliny: a) szkice profilu i ścieżki, 
b) definicja operacji, c) wynik operacji (przekrój płaszczyzną przednią, będącą płaszczyzną symetrii wycięcia) 

a) b)  

Rys. 34. Dwukierunkowe wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce z utrzymaniem stałej normalnej do profilu: 
a) definicja operacji, b) wynik operacji (przekrój płaszczyzną prawą, będącą płaszczyzną symetrii wycięcia) 

Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce może też być zdefiniowane przy użyciu profilu złożonego z kilku 
oddzielnych zamkniętych konturów utworzonych na jednym szkicu. Ścieżka takiego wycięcia musi 
rozpoczynać się na płaszczyźnie tego szkicu lub ją przebijać, natomiast nie musi mieć punktu wspólnego lub 
przecinać wnętrza jednego ze składowych konturów profilu. 
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a)          c)  

b)  

Rys. 35. Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce profilu złożonego z dwóch okręgów:  
a) szkice profilu i ścieżki, b) definicja operacji, c) wynik operacji 

Przy definiowaniu operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce można w sposób analogiczny jak dla 
wyciągnięcia po ścieżce korzystać z opcji skręt profilu, tj. wybrać jeden z dostępnych trybów działania tej 
opcji oraz w razie potrzeby określić jej parametry. W wypadku wyboru określenia wartości skręcenia trzeba 
wybrać jednostkę, w jakiej będzie ono określane oraz jego wartość liczbową. Przy zastosowaniu tej metody 
sporządzono uproszczony model gwintowanej lufy działa, pokazany na rys. 36.  
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a)                 b)  

c)  

d)                                f)  

e)    g)  

Rys. 36. Uproszczony model gwintowanej lufy działa wykonany z zastosowaniem operacji wycięcia przez 
wyciągnięcie po ścieżce ze skrętem profilu: a) prostoliniowa ścieżka wycięcia, b) szkic profilu wycięcia,  
c) definicja operacji z określeniem skrętu profilu, d) powiększenie fragmentu podglądu wyniku operacji,  
e-f) wynik operacji, g) powiększony fragment widoku modelu lufy z naciętym gwintem 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  32  

a)  

b)    c)  

d)  

e)  

Rys. 37. Wycięcie rowka w płytce przez wyciągnięcie po ścieżce z wykorzystaniem opcji Profil bryły:  
1. ścieżka wycięcia i bryła - narzędzie tnące – widok ogólny (a), widok z boku (b), widok z góry (c);  

2. definicja operacji (d); 3. wynik operacji (e) 
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W operacjach wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce, oprócz profili określonych za pomocą szkicu, krzywych 
geometrii odniesienia, zestawów krawędzi modelu oraz profilu kołowego o środku w początku ścieżki, dla 
którego wystarczy określić wartość średnicy, można użyć opcji Profil bryły. Wówczas narzędziem tnącym 
staje się już istniejący w modelu i odrębny od obiektu, w którym ma być dokonane wycięcie, wypukły obiekt 
bryłowy, powstały w wyniku obrotu konturu złożonego z linii i łuków lub wyciągnięcia cylindrycznego, który 
może być traktowany jako model narzędzia dokonującego wycięcia (np. freza). Ścieżka wycięcia musi się 
wówczas rozpoczynać w punkcie wewnętrznym lub na konturze profilu tego narzędzia i jej kolejne segmenty 
muszą być do siebie styczne (niedozwolone jest istnienie załamań konturów). Przykład takiej operacji, 
w trakcie której rowek w prostopadłościennej płytce wykonywany jest obiektem bryłowym o kształcie walca, 
który może być traktowany jako model freza palcowego, pokazano na rys. 37. Ścieżka wycięcia przebiega po 
górnej powierzchni płytki i rozpoczyna się w punkcie położonym na osi walca. 

Projektując operację wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce można, analogicznie jak przy operacjach 
wyciągnięcia po ścieżce, wybierać opcję cienkie ścianki. Materiał bryły, przez którą przebiega trajektoria 
profilu poruszającego się wzdłuż ścieżki, nie jest wówczas usuwany na całej powierzchni profilu, a jedynie 
w warstwie położonej wzdłuż jego konturu, której grubość i rozkład względem tego konturu należy określić 
w rozwijanej po zaznaczeniu opcji cienkie ścianki sekcji okna menedżera operacji. Tak samo, jak dla operacji 
wyciągnięcia po ścieżce, można wybrać opcję Jeden kierunek, Płaszczyzna środkowa lub Dwa kierunki.  
W pierwszym przypadku grubość usuwanej warstwy materiału jest odkładana po jednej stronie konturu 
profilu, a przycisk obok pola tekstowego służącego do wprowadzania jej wartości pozwala na zmianę tego 
kierunku (na zewnątrz lub do wewnątrz). Przy wyborze drugiej opcji grubość warstwy jest rozdzielana po 
połowie na kierunek na zewnątrz i do wewnątrz konturu, natomiast trzecia opcja daje możliwość 
niezależnego określenia grubości warstwy usuwanego materiału po wewnętrznej i zewnętrznej stronie 
konturu profilu. 

Przy tworzeniu wycięcia przez wyciągnięcie po profilu z użyciem opcji cienkie ścianki trzeba zdawać sobie 
sprawę z tego, iż jeżeli ścieżka przenika całkowicie istniejący obiekt bryłowy, to w wyniku operacji powstaną 
z niego co najmniej dwa oddzielne obiekty bryłowe. Program Solid Works rozpoznaje taki przypadek i przed 
zatwierdzeniem operacji wyświetla okno dialogowe pozwalające na podjęcie decyzji, czy wszystkie one mają 
zostać zachowane, czy też tylko niektóre z nich. W razie wyboru opcji zachowania tylko wybranych obiektów, 
okno dialogowe zostaje poszerzone o ich listę. Obiekty przeznaczone do zachowania można wybierać 
bezpośrednio na niej, przez klikanie znajdujących się obok ich nazw pól wyboru, lub wskazywać je przez 
kliknięcie w obszarze graficznym. Niezależnie od zastosowanej techniki, w polu wyboru przy nazwie obiektu 
przeznaczonego do zachowania pojawia się znak zaznaczenia √, zaś sam obiekt zostaje wyróżniony 
w obszarze graficznym zmienionym kolorem. 

Przykład zastosowania operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce wraz z opcją cienkie ścianki pokazano 
na rys. 38. Profilem wycięcia jest szczelina, a ścieżka jest ćwiartką obwodu okręgu o środku na górnej 
krawędzi kostki, w której jest dokonywane wycięcie, rozpoczynającą się i kończącą odpowiednio na górnej 
i bocznej ścianie tej kostki. Taki przebieg ścieżki powoduje powstanie w wyniku operacji dwóch odrębnych 
obiektów bryłowych: kostki z wyciętym kanałem o profilu szczeliny oraz łukowatego obiektu utworzonego 
z materiału kostki i oddzielonego od niej przez usunięcie jej materiału na zadanej grubości ścianki. Na rys. 38 
pokazano te oba obiekty bryłowe oddzielnie (takie byłyby rezultaty operacji w wypadku podjęcia decyzji 
o zachowaniu tylko jednego z nich), a także ich wzajemne usytuowanie w wypadku decyzji zachowania ich 
obu (przy podejmowaniu takiej decyzji nie jest wymagane zaznaczanie żadnego obiektu). 
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a)    b)    

c)    d)  

e)    f)  

Rys. 38. Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce z zastosowaniem opcji cienkie ścianki: a) definicja operacji, 
b) okno dialogowe wyboru zachowywanych obiektów – wybór wszystkich, c) wynik operacji w wypadku 
zachowania obydwu obiektów (przekrój płaszczyzną prawą), d) okno dialogowe wyboru zachowywanych 
obiektów – wybór zachowania tylko Obiektu 1, e) wynik operacji: zachowany Obiekt 1 (kostka), f) wynik 
operacji w wypadku podjęcia decyzji o zachowaniu tylko Obiektu 2 

 Ścieżka operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce nie musi na całej swej długości przebiegać wewnątrz 
obiektu bryłowego, w którym ma zostać wykonane wycięcie. Jeżeli sposób ukształtowania geometrii tego 
obiektu powoduje, iż fragmenty ścieżki przebiegają na zewnątrz jego ścian, wykonywanie wycięcia jest 
kontynuowane po wniknięciu profilu poruszającego się wzdłuż ścieżki w materiał znajdujący się za kolejną 
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napotkaną ścianą. Przykład takiej operacji, w której profil kołowy przemieszcza się wzdłuż ścieżki 
zdefiniowanej jako krzywa przez punkty odniesienia określone jako środki ścianek prostopadłych do osi 
walcowej części obiektu bryłowego, zachowując stałą normalną i wykonując koncentryczne na swym 
przebiegu ze ścieżką otwory w kolejnych poprzecznych elementach tego obiektu, pokazano na rys. 39. 

a)    c)    d)  

b)  

Rys. 38. Wycięcie przez wyciągnięcie po ścieżce określonej jako krzywa przez punkty odniesienia, 
przebiegającej częściowo na zewnątrz obiektu, w którym wykonywane jest wycięcie: a) szkic profilu i ścieżki, 
b) definicja operacji, c) wynik operacji – widok z boku, d) wynik operacji – widok z góry 
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5. Helisa i spirala jako ścieżki operacji wyciągnięcia i wycięcia  

Przy modelowaniu za pomocą operacji wyciągnięcia po ścieżce lub wycięcia po ścieżce występów lub rowków 
o kształcie linii śrubowej albo spirali, ścieżkę wzdłuż której przemieszczać się będzie profil lub bryła, definiuje 
się jako helisę lub spiralę Archimedesa. Ze względu na duże praktyczne znaczenie tych krzywych w tworzeniu 
modeli części, w tym punkcie opracowania zostanie krótko omówiony sposób ich definiowania oraz 
pokazane zostaną proste przykłady ich zastosowań w operacjach wyciągnięcia po ścieżce lub wycięcia przez 
wyciągnięcie po ścieżce. 

Narzędzie do tworzenia helisy lub spirali jest dostępne po rozwinięciu przycisku Krzywe znajdującego się po 
prawej stronie karty Operacje wstążki programu Solid Works. Po kliknięciu tego przycisku rozwinięta zostaje 
lista, z której należy wybrać pozycję Helisa i spirala. Do rozpoczęcia definiowania każdej z tych krzywych 
wymagany jest szkic w postaci okręgu. Od określonego przez wartość kąta początkowego punktu obwodu 
tego okręgu rozpoczyna się tworzenie śrubowej linii helisy, której oś jest prostopadła do płaszczyzny, na 
której został sporządzony szkic okręgu. W wypadku tworzenia spirali Archimedesa, rozpoczyna się ona od 
określonego w wyżej podany sposób punktu na obwodzie okręgu, zaś linia spirali leży na płaszczyźnie szkicu 
i jest rozwijana na zewnątrz lub zwijana do wewnątrz tego okręgu. 

Jeżeli w chwili kliknięcia przycisku Helisa i spirala w pliku projektu części istnieje niewykorzystany szkic 
okręgu, można go wskazać jako bazę do tworzenia jednej z tych krzywych. Jeżeli taki szkic nie istnieje, 
program Solid Works poprosi o wskazanie płaszczyzny, na której ma on zostać wykonany, a przejście do 
definiowania helisy lub spirali następuje dopiero po zakończeniu tworzenia szkicu. Zostaje wówczas 
wyświetlone okno menedżera operacji, w którym z listy rozwijalnej wybiera się albo sposób zdefiniowania 
helisy, albo przejście do definiowania spirali Archimedesa, a następnie podaje się wartości wymaganych 
parametrów oraz wybiera dodatkowe ustawienia przez klikanie dostępnych przycisków opcji lub pól wyboru. 

 

Rys. 39. Operacja definiowania helisy o stałym skoku przez podanie jej wysokości i liczby obrotów 
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Przykład definiowania helisy o stałym skoku pokazano na rys. 39. W sekcji Zdefiniowana przez okna 
menedżera operacji należy wybrać sposób określenia helisy. Możliwe warianty to Skok i obrót, Wysokość 
i obrót lub Wysokość i skok. Obrót oznacza liczbę obrotów (całkowitą lub ułamkową), którą wykona końcowy 
punkt helisy względem jej punktu początkowego. Zasięg helisy w kierunku osiowym określa kombinacja 
wartości dwóch parametrów wybranych przy określeniu wariantu definiowania tej krzywej. Wartości te 
wprowadza się do odpowiednich pól tekstowych okna menedżera operacji. W tym oknie można jeszcze 
zaznaczyć pole wyboru Odwróć kierunek, co spowoduje zmianę domyślnie proponowanego kierunku 
tworzenia helisy na przeciwny, wybrać jedną z możliwych opcji jej skrętu (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara lub przeciwnie), a także zaznaczyć pole wyboru Zwężenie helisy, co odblokowuje pole tekstowe, do 
którego można wprowadzić wartość kąta pochylenia względem osi pobocznicy stożka, na której (zamiast na 
powierzchni walcowej) będzie w razie wybrania tej opcji tworzona helisa. Zaznaczenie dostępnego w tej 
sekcji okna menedżera operacji pola wyboru Zwężenie na zewnątrz oznacza, iż stożek będzie się rozszerzał 
w kierunku rozwijania helisy. W wypadku wyboru kąta pochylenia o wartości 0o (tak jak na rys. 39) 
zaznaczenie tej opcji nie ma wpływu na kształt helisy, rozwijanej po powierzchni walcowej. 

Możliwe jest również zdefiniowanie helisy o zmiennym skoku. Należy w tym celu w sekcji Parametry okna 
menedżera operacji wybrać opcję Zmienny skok. Wówczas w tym oknie pojawi się tabelka, do której można 
wpisywać wartości skoku helisy (a także jej średnicy) w punktach początkowych obrotów o podanych 
numerach. Helisa jest w takim wypadku tworzona w sposób zapewniający jej ciągłość (brak załamań konturu 
i pobocznicy), co oznacza odpowiednią aproksymację pośrednich wartości parametrów określonych 
w tabelce jako zmienne. Przykład definiowania helisy o zmiennym skoku i średnicy pokazano na rys. 40.  
W razie wyboru takiego wariantu niedostępna jest sekcja Zwężenie helisy. 

  

Rys. 40. Definiowanie helisy o zmiennym skoku i średnicy 

Definiowania spirali Archimedesa dokonuje się w tym samym oknie menedżera operacji, jak w wypadku 
helisy, wybierając na liście rozwijalnej w sekcji Zdefiniowana przez pozycję Spirala Archimedesa. Powoduje 
to zmianę zestawu wyświetlanych w oknie formantów, tak aby możliwe było określenie parametrów spirali. 
Jej kształt jest definiowany przez podanie wartości skoku i liczby obrotów oraz kąta początkowego, 
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wyznaczającego punkt na obwodzie okręgu wyjściowego szkicu, od którego rozpoczyna się tworzenie tej 
krzywej. Można też określić sposób rozwijania spirali (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie), 
a także w razie potrzeby zaznaczyć pole wyboru Odwróć kierunek, aby zmienić domyślnie przyjęty sposób 
rozwijania spirali (na zewnątrz okręgu lub do wewnątrz) na przeciwny. Przykład operacji definiowania spirali 
Archimedesa pokazano na rys. 41. 

 

Rys. 41. Definiowanie spirali Archimedesa 

Helisa jako ścieżka operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce jest często stosowana przy modelowaniu 
wycięć na powierzchniach walcowych. Elementem tworzącym wycięcie może być profil zdefiniowany na 
szkicu lub obiekt bryłowy, utworzony przez operację obrotu lub wyciągnięcie walcowe i odrębny od obiektu, 
w którym ma być wykonane wycięcie. Przy tworzeniu takiego narzędzia (jeżeli w położeniu wyjściowym 
nakłada się ono na bryłę walca) należy pamiętać o usunięciu domyślnego zaznaczenia opcji Scalaj wyniki, aby 
nie utworzyło ono jednego obiektu bryłowego z walcem, w którym ma być wykonywane wycięcie. Przykład 
definicji narzędzia, które w położeniu normalnym do powierzchni walcowej ma wykonywać w niej rowek, 
pokazano na rys. 42. Warto zwrócić uwagę, iż w wyniku powstaje niezależny obiekt bryłowy (p. rys. 42c). 

a)  b)  c)  

Rys. 42. Tworzenie narzędzia do wycięcia rowka na powierzchni walcowej z wykorzystaniem helisy jako 
ścieżki operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce: a) szkic do operacji Dodanie/baza przez obrót,  
b) definicja operacji – tworzenie bryły obrotowej, c) wynik operacji – narzędzie w położeniu wyjściowym 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  39  

Na rys. 43 pokazano z kolei operację wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce wykonaną przy użyciu narzędzia 
z rys. 42. 

a)  b)  

c)  

d)    e)  

Rys. 43. Wycięcie rowka w powierzchni walcowej bryłą narzędzia przez wyciągnięcie po ścieżce w formie 
helisy: a) definicja helisy, b) początkowe położenie narzędzia w stosunku do walca i helisy, c) definicja 
operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce, d) wynik operacji – widok ogólny, e) wynik operacji – 
początkowy fragment rowka w powiększeniu 
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Warto zauważyć, iż helisa została zdefiniowana w ten sposób, iż rozpoczyna się przed czołową ścianą walca, 
na płaszczyźnie równoległej do tej ściany i odległej od niej o wartość promienia narzędzia. Umożliwia to 
ustawienie narzędzia w położeniu początkowym stycznym do powierzchni czołowej walca (p. rys. 43b), co 
pozwala na płynne rozpoczęcie wycinania rowka (p. rys. 43e). Podobnie zakończenie helisy znajduje się 
w takiej odległości od końcowej ściany walca, aby możliwe było całkowite wyjście narzędzia poza bryłę, 
w której wycinany był rowek. Narzędzie zostało ustawione w takim położeniu początkowym, iż jego oś jest 
normalna do powierzchni walcowej i równocześnie styczna do helisy w jej początku (takie ustawienie ułatwia 
nadanie kątowi początkowemu helisy wartości równej 0o). To położenie zostanie zachowane w trakcie ruchu 
narzędzia wzdłuż ścieżki, jeżeli jako Orientacja profilu zostanie wybrana wartość Idź za ścieżką. 

W wypadku wycinania rowka w powierzchni walcowej boczną powierzchnią narzędzia poruszającego się 
wzdłuż ścieżki w postaci helisy, aby uzyskać jego podążanie za stycznymi do helisy w jej kolejnych punktach, 
należy utworzyć bryłę narzędzia w taki sposób, aby jej oś była styczna do helisy w jej początku, a przy 
definiowaniu operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce nadać opcji Orientacja profilu wartość Idź za 
ścieżką. Oczywiście także i w tym wypadku warto rozpocząć i zakończyć helisę w takiej odległości od 
początkowej i końcowej planarnej ściany walca, aby możliwe było płynne wejście narzędzia w materiał oraz 
jego całkowite wyjście poza obręb bryły walca. Sposób utworzenia takiego narzędzia pokazano na rys. 44, 
zaś definicję i wynik wykonanej przy jego użyciu operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce – na rys. 45. 

a)     b)  

c)  

Rys. 44. Tworzenie narzędzia wycinającego rowek powierzchnią boczną: a) szkic profilu i definicja operacji 
wyciągnięcia, b) narzędzie w położeniu początkowym, c) narzędzie i ścieżka wyciągnięcia (helisa) 
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a)  

b)  

c)      

Rys. 45. Wycinanie rowka na powierzchni walcowej boczną powierzchnią narzędzia z rys. 44:  
a) definicja helisy, b) definicja operacji, c) wynik operacji (cała długość rowka i dwa widoki jego początku) 
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Rowki na powierzchni walcowej można wycinać nie tylko przy użyciu obiektu bryłowego, ale także posługując 
się profilem szkicu lub profilem kołowym (w tym ostatnim wypadku wystarczy jedynie podać średnicę 
okręgu, którego środek będzie znajdował się na ścieżce). Przykładem wycięcia realizowanego przy użyciu 
profilu szkicu może być przypadek nacinania gwintu na wałku. Trójkątny profil rowka gwintu można 
zdefiniować na szkicu sporządzonym na płaszczyźnie przechodzącej przez oś wałka i normalnej do stycznej 
do helisy w jej punkcie początkowym (ułatwił to wybór wartości 0o jako kąta początkowego helisy) np. w taki 
sposób, iż środek okręgu wpisanego w trójkąt pokrywa się z punktem początku helisy (w wypadku trudności 
we wskazaniu tego punktu można zwiększyć powiększenie i próbować ustawiać model pod różnymi kątami, 
w razie braku powodzenia można dokonać konwersji helisy na płaszczyznę szkicu, określić skonwertowaną 
linię jako konstrukcyjną i wówczas bez trudności wskazać jej początek). Ścieżka wycięcia powinna umożliwiać 
także płynne wyprowadzenie szkicu profilu, pełniącego rolę modelu narzędzia wykonującego gwint, poza 
powierzchnię walcową, co jest niemożliwe przy użyciu pojedynczej helisy. Można to osiągnąć konstruując 
drugą helisę o identycznych wartościach średnicy początkowej i skoku (w tym wypadku określonego dla obu 
helis pośrednio, przez podanie długości liczby obrotów) i będącą kontynuacją dotychczasowej ścieżki, ale 
zastosować w jej definicji opcję Zwężenie helisy, określić wartości kąta zwężenia i zaznaczyć pole wyboru 
Zwężenie na zewnątrz. Wówczas helisa będzie tworzona na powierzchni bocznej rozbieżnego stożka, co 
pozwoli na płynne wyprowadzenie profilu szkicu na zewnątrz powierzchni walcowej. Aby możliwe było 
nacięcie gwintu w ramach jednej operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce, obie helisy należy połączyć 
w jedną krzywą kompozytową (ale najlepiej już po utworzeniu profilu szkicu). Sposób zdefiniowania obu helis 
i stworzenia z nich krzywej kompozytowej pokazano na rys. 46.    

a)    b)  

c)  

Rys. 46. Tworzenie ścieżki dla operacji nacinania gwintu na wałku: a) definicja helisy 1 - ścieżki dla 
użytecznej długości gwintu, b) definicja helisy 2 – ścieżki wyprowadzenia narzędzia poza wałek,  

c) połączenie obu helis w krzywą kompozytową stanowiącą ścieżkę wycięcia 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  43  

Sposób stworzenia płaszczyzny oraz wykonania na niej szkicu profilu wycinającego gwint, a także definicję 
i wynik tej operacji przedstawiono na rys. 47. 

a)   b)  

c)  

d)    e)  

Rys. 47. Operacja wycinania gwintu na wałku: a) sposób zdefiniowania płaszczyzny szkicu profilu, b) szkic 
profilu, c) definicja operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce z rys. 46c, d) wynik operacji – widok 
ogólny, e) powiększony widok otoczenia początkowego punktu helisy wyprowadzającej profil operacji na 
zewnątrz powierzchni walcowej (miejsce połączenia obu helis wskazuje okrąg umieszczony na rysunku) 

Helisa jest także wykorzystywana jako ścieżka wyciągnięcia przy modelowaniu sprężyn śrubowych. Definiując 
operację wyciągnięcia po ścieżce używa się wówczas profilu kołowego, nie potrzeba więc sporządzać szkicu, 
ale wystarczy podać jego średnicę. Sporządzenie najprostszego modelu wymaga więc jedynie zdefiniowania 
helisy i określenia średnicy profilu kołowego, czyli średnicy drutu sprężyny.  
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a)  

b)  

c)  

d)  

Rys. 48. Tworzenie ścieżki wyciągnięcia dla sprężyny spiralnej z początkowymi i końcowymi zwojami 
nawiniętymi bez odstępu: a) helisa dla początkowej części sprężyny, b) helisa dla części środkowej, c) helisa 
dla części końcowej, d) krzywa kompozytowa złożona z trzech helis, tworząca ścieżkę operacji wyciągnięcia 
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Zazwyczaj jednak przy modelowaniu sprężyny, zwłaszcza mającej pracować na ściskanie, trzeba uwzględnić 
fakt, iż początkowe i końcowe zwoje sprężyny spiralnej powinny być nawinięte bez odstępu, zatem dla takiej 
sprężyny ścieżka operacji wyciągnięcia nie może być pojedynczą helisą. Można ją utworzyć w postaci krzywej 
kompozytowej złożonej z trzech helis: początkowej, o niewielkiej liczbie obrotów i skoku bardzo nieznacznie 
większym od planowanej średnicy drutu sprężyny (wynoszącej w przedstawionym przykładzie 10 mm), 
środkowej, pozwalającej na stworzenie zasadniczej części sprężyny, o wynikających z jej projektu wartościach 
skoku i długości (wysokości helisy) lub liczby zwojów (liczby obrotów helisy) oraz końcowej, zaprojektowanej 
identycznie jak początkowa. Aby było możliwe połączenie tych trzech helis w jedną krzywą kompozytową, 
należy zadbać o spójne określenie wartości ich parametrów. Na szkicach używanych do definiowania każdej 
z nich identyczne muszą być średnice okręgów, a kątowe położenie na takim okręgu punktu początkowego 
kolejnej helisy musi pokrywać się z końcowym punktem poprzedniej helisy. Uzyskać to można np. przyjmując 
dla każdej z helis całkowitą liczbę obrotów i taką samą wartość kąta początkowego. Przykład zdefiniowania 
w ten sposób ścieżki operacji wyciągnięcia tworzącej sprężynę spiralną pokazano na rys. 48, zaś sposób 
określenia i wynik wykorzystującej ją operacji – na rys. 49. 

a)  

b)  

Rys. 49. Tworzenie modelu sprężyny śrubowej przez wyciągnięcie profilu kołowego po ścieżce w postaci 
złożonej z trzech helis krzywej kompozytowej: a) definicja operacji, b) wynik operacji 

Dokładniejszy od pokazanego na rys. 49b model sprężyny spiralnej powinien uwzględniać zeszlifowanie jej 
końców w celu otrzymania płaskich powierzchni, pozwalających na prawidłowe przenoszenie na sprężynę 
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obciążeń ze strony współpracujących z nią elementów konstrukcji. Powierzchnie takie można uzyskać przy 
użyciu operacji cięcia powierzchnią, dostępnej jako pozycja Wstaw|Wytnij|Cięcie powierzchnią menu 
programu Solid Works znajdującego się nad wstążką. Lokalizację tego polecenia w interfejsie użytkownika 
pokazano na rys. 50a. Jako narzędzi tnących można użyć płaszczyzn prostopadłych do osi sprężyny, 
odsuniętych na niewielką odległość od każdego z jej końców. Wykonując operację cięcia powierzchnią należy 
prawidłowo określić pozostawianą część przycinanej bryły. Można ją zmienić klikając w trakcie definiowania 
operacji strzałkę w obszarze graficznym (p. rys. 50b lub rys. 50c) i odpowiednio zmieniając jej zwrot. Przebieg 
działań prowadzących do uzyskania płaskich powierzchni na obu krańcach sprężyny pokazano na rys. 50. 

a)    b)  

c)  

d)            e)            f)  

Rys. 50. Przycinanie krańców sprężyny śrubowej płaszczyznami prostopadłymi do jej osi: a) położenie 
polecenia menu Wstaw, b) definicja operacji (lewy kraniec sprężyny), c) definicja operacji (prawy kraniec),  
d) sprężyna po przycięciu (widok ogólny), e – f) widoki płaskich powierzchni na krańcach sprężyny 
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Ścieżkę w postaci helisy rozwijanej po powierzchni bocznej stożka można wykorzystać do stworzenia modelu 
sprężyny stożkowej. Sprężyny takie są zazwyczaj tworzone z materiału o profilu prostokątnym, dlatego też 
modelując je przy użyciu operacji wyciągnięcia po ścieżce należy stworzyć zarówno zwężającą się helisę, jak 
i szkic profilu, który powinien być wykonany na płaszczyźnie normalnej do początku helisy. Trzeba też 
oczywiście zadbać o właściwy dobór parametrów helisy i wymiarów profilu, aby kolejne zwoje sprężyny nie 
zachodziły na siebie. Przykład budowy modelu sprężyny stożkowej przy użyciu operacji wyciągnięcia po 
ścieżce pokazano na rys. 51. 

a)    b)  

c)  

d)      e)  

Rys. 51. Model sprężyny stożkowej: a) definicja helisy, b) szkic profilu, c) definicja operacji wyciągnięcia  
po ścieżce, d) wynik operacji – widok ogólny, e) wynika operacji – przekrój płaszczyzną górną 
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Kolejną krzywą, która oprócz helisy może być często przydatna jako ścieżka operacji wyciągnięcia po ścieżce 
lub wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce, jest spirala Archimedesa. Jak zostało to już omówione na 
początku niniejszego punktu, tworzy się ją przy użyciu tego samego narzędzia, co helisę. Wykonywane z jej 
użyciem operacje wyciągnięcia po ścieżce wymagają zdefiniowania profilu wyciągnięcia (np. przy użyciu 
szkicu) lub wybrania opcji stosowania profilu kołowego, natomiast operacji wycięcia przez wyciągnięcie po 
ścieżce można także dokonywać przy użyciu profilu bryły, tj. obiektu w postaci bryły obrotowej 
niezwiązanego z obiektem, na którym będzie dokonywana operacja wycięcia. Na poniższych rysunkach 
przedstawiono kilka przykładów operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce będącej spiralą lub 
wyciągnięcia po takiej ścieżce. 

Na rys. 52 pokazano operację wycięcia spiralnego rowka w okrągłej płytce przy użyciu szkicu profilu 
sporządzonego na płaszczyźnie normalnej do spirali będącej ścieżką wycięcia w jej początkowym punkcie. 

a)    b)  

c)     d)  

Rys. 52. Wycinanie rowka w płytce przy użyciu operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce o kształcie 
spirali Archimedesa: a) definicja spirali, b) szkic profilu, c) definicja operacji, d) wynik operacji 

Podobną operację wycinania spiralnego rowka, ale wykonaną przy użyciu profilu bryłowego, tj. narzędzia 
w postaci bryły obrotowej normalnej do powierzchni płytki i odrębnej od niej, której oś przechodzi przez 
początkowy punkt spirali Archimedesa, pokazano na rys. 53. Przy definiowaniu tego narzędzia przy użyciu 
operacji Dodanie/baza przez obrót należy zwrócić uwagę na usunięcie domyślnego zaznaczenia opcji Scalaj 
wyniki, aby narzędzie nie zostało scalone z płytką w jeden obiekt bryłowy. 
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a)     c)  

b)   e)  

d)    f)  

Rys. 53. Wycięcie spiralnego rowka w płytce obiektem bryłowym (profilem bryły): a) definicja spirali użytej 
jako ścieżka wyciągnięcia, b) definicja operacji tworzenia bryły obrotowej narzędzia, c) wynik operacji – 
narzędzie tnące, d) definicja operacji wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce, e) wynik operacji – ogólny widok 
wyciętego rowka, f) wynik operacji – początek rowka w powiększeniu 

Kolejny rysunek (rys. 54) pokazuje sposób wykorzystania operacji wyciągnięcia po ścieżce do utworzenia 
spiralnego występu na górnej powierzchni okrągłej płytki. Poprzeczny przekrój występu jest określony przez 
profil zdefiniowany na szkicu sporządzonym na płaszczyźnie normalnej do spirali Archimedesa w jej punkcie 
początkowym. W celu zachowania stałego kształtu przekroju występu wzdłuż ścieżki wyciągnięcia, jako 
rodzaj orientacji profilu wybrano Idź za ścieżką. 
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a)  

b)     c)     d)  

Rys. 54. Tworzenie spiralnego występu na powierzchni płytki przez wyciągnięcie profilu wzdłuż spirali 
Archimedesa: a) definicja operacji, b) szkic profilu, c - d) wynik operacji – widok ogólny i powiększenie 

Prostym przykładem wykorzystania operacji wyciągnięcia po ścieżce jest modelowanie sprężyny spiralnej. 
Należy wówczas utworzyć spiralę Archimedesa i sporządzić szkic prostokątnego profilu sprężyny na 
płaszczyźnie normalnej do początku spirali. Płaszczyznę tę można zbudować używając jako odniesień 
punktów początku spirali i początku współrzędnych (jako leżących na niej punktów) oraz płaszczyzny spirali 
(jako płaszczyzny prostopadłej), a następnie zdefiniować relację przebicia pomiędzy spiralą i punktem środka 
prostokąta określającego kontur profilu. Sposób zdefiniowania i wynik tej operacji pokazano na rys. 55. 

a)    b)  

Rys. 55. Tworzenie modelu sprężyny spiralnej przy użyciu operacji wyciągnięcia po ścieżce:  
a) definicja operacji, b) wynik operacji 

 


