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Solid Works  

Operacje wyciągnięcia i wycięcia w kierunku 
1. Wiadomości wstępne 

Modele części tworzy się w programie Solid Works przez definiowanie kolejnych operacji. Pierwszą z nich 
(tzw. bazą) musi być operacja oparta na szkicu, służącym do utworzenia elementu bryłowego, który jest 
w dalszym ciągu procesu modelowania rozbudowywany w model części przy użyciu kolejnych operacji 
opartych na szkicach (tzw. operacje szkicowane) lub operacji wykonywanych bez użycia szkicu, bezpośrednio 
na dotychczasowym stanie modelu (tzw. operacje zastosowane, jak np. faza, zaokrąglenie lub skorupa). 
Jednymi z najczęściej stosowanych operacji szkicowanych są operacje wyciągnięcia. Wśród operacji 
wyciągnięcia można wyróżnić trzy podstawowe typy: wyciągnięcie w kierunku (dodające lub usuwające 
materiał), wyciągnięcie po ścieżce oraz wyciągnięcie po profilach. W niniejszym opracowaniu zostaną 
omówione podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem wyciągnięć w kierunku. Operacją bardzo 
podobną do wyciągnięcia w kierunku, także zwięźle omówioną w tym tekście, jest wycięcie w kierunku. 

Definiowanie operacji wyciągnięcia w kierunku rozpoczyna się kliknięciem przycisku Wyciągnięcie 
dodania/bazy na karcie Operacje interfejsu użytkownika programu Solid Works. Następnie w menedżerze 
operacji należy wskazać wykorzystywany w niej szkic. Może on być konturem zamkniętym i wówczas 
tworzony jest element bryłowy określony przez zdefiniowanie (w różny sposób, co zostanie omówione dalej) 
sposobu i zasięgu wyciągnięcia tego szkicu lub konturem otwartym, co prowadzi do wykonania tzw. cienkich 
ścianek i wymaga określenia nie tylko sposobu i zasięgu wyciągnięcia, ale także grubości tworzonych ścianek. 

2. Określanie kierunku wyciągnięcia 

Wariantem operacji wyciągnięcia, domyślnie proponowanym przez program Solid Works, jest wyciągnięcie 
wykonywane od płaszczyzny szkicu w jednym kierunku, prostopadłym do tej płaszczyzny (p. rys. 1a). 
Definiując operację należy podać odległość wyciągnięcia, a opcjonalnie można określić pochylenie ścianek 
wyciąganego elementu (do wewnątrz lub na zewnątrz). 

a)      b)  

Rys. 1. Wyciągnięcia prostopadłe do płaszczyzny szkicu: a) w jednym kierunku, b) w dwóch kierunkach 
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Możliwe jest również zdefiniowanie wyciągnięcia w dwóch przeciwnych kierunkach. Należy wówczas 
zaznaczyć opcję Kierunek 2 w oknie menedżera właściwości operacji wyciągnięcia i określić wartości 
parametrów operacji wykonywanej w tym kierunku. Przykład zdefiniowania operacji wyciągnięcia w dwóch 
przeciwnych kierunkach, prostopadłych do płaszczyzny szkicu, pokazano na rys. 1b.  

Wyciągnięcie może również przebiegać w kierunku innym niż prostopadły do płaszczyzny szkicu. Kierunek 
taki należy zdefiniować w trakcie pracy nad modelem, np. tworząc oś lub wykorzystując inny element 
określający wektor kierunku wyciągnięcia, np. istniejącą krawędź modelu. Przykłady takich operacji 
pokazano na rys. 2 (wykorzystanie krawędzi modelu) i na rys. 3 (wykorzystanie osi). 

a)      b)  

Rys. 2. Wyciągnięcie w kierunku określonym przez krawędź ścianki modelu: a) definicja, b) wynik 

a)           b)  

Rys. 3. Wyciągnięcie w kierunku określonym przez oś: a) definicja osi, b) definicja operacji wyciągnięcia 

Operacje wyciągnięcia w dwóch kierunkach mogą być wykonywane nie tylko prostopadle do płaszczyzny 
szkicu, ale także w dwóch przeciwnych kierunkach zdefiniowanych przez istniejący element modelu (krawędź 
lub oś). Dla każdego z tych kierunków można niezależnie zdefiniować odległość wyciągnięcia oraz (w razie 
potrzeby) kąt pochylenia ścianek. Przykład takiej operacji pokazano na rys. 4. Nie można jednak w jednej 
operacji wyciągnięcia użyć dwóch kierunków zdefiniowanych niezależnie od siebie, tj. takich, które nie są 
kierunkami przeciwnymi. 
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a)   b)  

Rys. 4. Wyciągnięcie wzdłuż osi w dwóch przeciwnych kierunkach: a) definicja, b) wynik operacji 

3. Określanie miejsca rozpoczęcia wyciągnięcia 

Wyciągnięcie można rozpocząć od: 

 płaszczyzny szkicu (wariant domyślny); 
 powierzchni, ściany modelu lub płaszczyzny (element, od którego zostanie rozpoczęte wyciągnięcie 

nie musi być planarny, płaszczyzna lub ściana nie musi być równoległa do płaszczyzny szkicu, ale musi 
się na niej mieścić cały rzut szkicu); 

 wierzchołka ścianki modelu lub wierzchołka konturu innego szkicu - wyciągnięcie rozpoczynane jest 
wówczas od płaszczyzny równoległej do płaszczyzny szkicu, na której leży wybrany wierzchołek (jeżeli 
tak określone wyciągnięcie nie ma wspólnych części z dotychczasowym modelem, powstanie 
odrębny obiekt bryłowy); 

 odsunięcia, tj. płaszczyzny odsuniętej od płaszczyzny szkicu. 

Wyboru jednego z tych wariantów dokonuje się za pomocą listy rozwijalnej umieszczonej w oknie menedżera 
operacji. W razie wybrania wariantu domyślnego, tzn. płaszczyzny szkicu, żadne dodatkowe działania nie są 
wymagane, natomiast w pozostałych wypadkach należy wskazać element określający początek wyciągnięcia. 
Przy wyborze wyciągnięcia od powierzchni należy tę powierzchnię zdefiniować tak, aby mieścił się na niej 
cały rzut szkicu, wykonany w kierunku wyciągnięcia. Powierzchnia początku wyciągnięcia może być 
powierzchnią planarną lub nieplanarną. Przykłady takich operacji wyciągnięcia pokazano na rys. 5 i na rys. 6. 
Przykład z rys. 6 pokazuje konstrukcję uproszczonego modelu wirnika turbiny. Szkic przekroju poprzecznego 
pierwszej łopatki sporządzono na płaszczyźnie przechodzącej przez oś wirnika, a jako powierzchnię początku 
wyciągnięcia określono zewnętrzną powierzchnię walcową piasty. Pozostałe łopatki powielono w szyku 
kołowym. 

Początek operacji wyciągnięcia może zostać również określony przez wskazanie wierzchołka którejś ze ścian 
istniejącego modelu lub jednego z wierzchołków szkicu innego niż szkic używany do określenia przekroju 
używanego w tej operacji wyciągnięcia. Wówczas wyciągnięcie rozpoczyna się od rzutu szkicu na płaszczyznę 
przechodzącą przez wskazany wierzchołek i równoległą do płaszczyzny szkicu. W tym wypadku zachodzi 
możliwość, iż w wyniku operacji wyciągnięcia powstanie segment bryłowy, który nie jest w żaden sposób 
połączony z pozostałą częścią już istniejącego modelu. Spowoduje to utworzenie niezależnego obiektu 
bryłowego, nawet wówczas, gdy w menedżerze operacji wyciągnięcia będzie zaznaczona domyślnie 
wybierana opcja Scalaj wyniki. Taki przykład, w którym także koniec wyciągnięcia zdefiniowano przez 
wskazanie wierzchołka szkicu,  pokazano na rys. 7. Wyciągnięcie kończy się wówczas na płaszczyźnie 
przechodzącej przez wskazany wierzchołek i równoległej do płaszczyzny szkicu. 
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a)                  c)  

b)  

Rys. 5. Wyciągnięcie od powierzchni: a) szkic, b) definicja operacji, c) wynik 

a)          b)  

c)        d)        e)  

Rys. 6. Modelowanie wieńca turbiny: a) szkic przekroju łopatki, b) określenie operacji wyciągnięcia,  
c) łopatka po wyciągnięciu, d) określenie szyku kołowego, e) wirnik po powieleniu łopatki szykiem kołowym 
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a)  

b)  

Rys. 7. Wykorzystanie wierzchołków szkicu do określenia płaszczyzny początku i końca operacji 
wyciągnięcia: a) definicja operacji, b) wynik operacji (dwa obiekty bryłowe) 

Warto zwrócić uwagę na to, iż jeżeli początek wyciągnięcia jest określony przez płaszczyznę lub powierzchnię 
inną niż płaszczyzna szkicu, wyciągnięcie jest wykonywane w ten sposób, iż profil szkicu jest najpierw 
rzutowany na początkową powierzchnię wyciągnięcia, a dopiero potem wyciągany w zadanym kierunku.  
Tak zdefiniowanego wyciągnięcia nie należy zatem interpretować jako operacji polegającej na dokonaniu 
wyciągnięcia od płaszczyzny szkicu i odrzucenia części bryły położonej pomiędzy tą płaszczyzną i początkową 
powierzchnią wyciągnięcia. Jest to wyraźnie widoczne wówczas, gdy kierunek wyciągnięcia nie jest 
prostopadły do płaszczyzny szkicu. Przykład, w którym jako kierunek wyciągnięcia zdefiniowano oś oraz 
określono, iż wyciągnięcie będzie dokonywane od płaszczyzny równoległej do płaszczyzny szkicu, 
przechodzącej przez wskazany wierzchołek  ścianki modelu, pokazano na rys. 8. Jak widać, wyciągnięcie 
rozpoczyna się od rzutu szkicu na płaszczyznę początkową i przebiega w zdefiniowanym kierunku, ale nie 
wzdłuż określającej go osi, jak miałoby to miejsce przy wyciągnięciu od płaszczyzny szkicu. 

Analogicznie jest wykonywana operacja wyciągnięcia od powierzchni we wskazanym kierunku, innym niż 
prostopadły do płaszczyzny szkicu. Także i w tym wypadku najpierw tworzony jest rzut szkicu na 
powierzchnię początku wyciągnięcia, a następnie dokonywane jest jego wyciągnięcie w zadanym kierunku, 
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ale nie wzdłuż określającej go osi. Taki sposób zdefiniowania operacji wyciągnięcia oraz jej rezultat pokazano 
na rys. 9. 

a)   b)  

Rys.  8. Wyciągnięcie od płaszczyzny określonej przez wierzchołek ścianki modelu w kierunku  
innym niż prostopadły do płaszczyzny szkicu: a) definicja operacji, b) wynik (dwa obiekty bryłowe) 

a)     b)  

Rys. 9. Wyciągnięcie od powierzchni w kierunku innym niż prostopadły do płaszczyzny szkicu:  
a) definicja operacji, b) wynik (dwa obiekty bryłowe, jeden obiekt powierzchniowy)  

4. Określanie zasięgu operacji wyciągnięcia 

Zasięg operacji wyciągnięcia można określić następująco: 

 wprowadzając odległość wyciągnięcia (wariant domyślny, wyciągnięcie może być wykonane w jedną 
stronę lub w dwie strony, na zadaną odległość symetrycznie względem płaszczyzny szkicu); 

 wybierając opcję do następnej, co spowoduje zakończenie wyciągnięcia na najbliższej napotkanej 
ściance modelu; 

 wybierając opcję przez wszystko, tj. dokonując wyciągnięcia przez całą istniejącą geometrię w jedną 
lub obie strony od płaszczyzny szkicu; 
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 przez wskazanie wierzchołka ścianki modelu lub wierzchołka konturu innego szkicu - wyciągnięcie 
jest wówczas wykonywane do płaszczyzny równoległej do płaszczyzny szkicu i przechodzącej przez 
wybrany wierzchołek (jeżeli tak określone wyciągnięcie nie ma wspólnych części z dotychczasowym 
modelem, powstanie odrębny obiekt bryłowy); 

 przez wskazanie w obszarze graficznym ściany lub powierzchni, na której wyciągnięcie ma się 
zakończyć (opcja do powierzchni), można też wskazać powierzchnię i zdefiniować wielkość 
odsunięcia. 

Różnicę w wyniku operacji wyciągnięcia, które zostały wykonane z zastosowaniem opcji do następnej i opcji 
przez wszystko pokazano na rys. 10. Jak widać, w pierwszym przypadku wyciągnięcie kończy się na pierwszej 
napotkanej powierzchni ścianki modelu, podczas gdy w drugim – na ostatniej powierzchni ścianki w zadanym 
kierunku wyciągnięcia. 

a)      

b)     

Rys. 10. Wyciągnięcie wykonywane do następnej ścianki modelu (a)  
lub przez wszystkie ścianki występujące na kierunku wyciągnięcia (b)  
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Na rys. 11 pokazano z kolei przykłady operacji wyciągnięcia wykonywanej przy użyciu opcji do wierzchołka. 
Granicą wyciągnięcia jest wówczas płaszczyzna przechodząca przez wierzchołek wskazany w obszarze 
graficznym i równoległa do płaszczyzny szkicu. Do zdefiniowania takiej operacji wyciągnięcia można wybrać 
zarówno wierzchołek istniejącej ścianki modelu, jak i wierzchołek szkicu (innego niż szkic określający 
wyciągany kontur). W obu przykładach pokazanych na rys. 11 wyniki operacji wyciągnięcia będą jednakowe, 
gdyż oba wskazane wierzchołki, zarówno ścianki, jak i szkicu, określają tę samą graniczną płaszczyznę 
wyciągnięcia. 

a)     b)  

Rys. 11. Wyciągnięcie do wierzchołka ściany modelu (a) i wyciągnięcie do wierzchołka szkicu (b)  

a)    b)  

c)     d)  

Rys. 12. Wyciągnięcie do powierzchni: a) szkic wyciągnięcia i powierzchnia graniczna, b) definicja operacji 
bez pochylenia ścianek, c) definicja operacji z pochyleniem ścianek, d) wynik wyciągnięcia z pochyleniem 

Granica zasięgu wyciągnięcia może być również określona przez wskazanie powierzchni w obszarze 
graficznym (opcja do powierzchni). Powierzchnią graniczną może być zarówno powierzchnia ścianki modelu 
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bryłowego, jak i obiekt powierzchniowy. Jej rozmiary muszą pozwalać na zrzutowanie na nią szkicu 
wyciągnięcia wzdłuż zadanego kierunku tej operacji. Przykłady operacji wyciągnięcia do powierzchni ścianki 
modelu pokazano na rys. 12. Jak widać, także i przy takim sposobie określania zasięgu wyciągnięcia można 
wprowadzać pochylenie ścianek. 

5. Wyciągnięcie profilu otwartego (operacja cienkie ścianki) 

Operacje wyciągnięcia omówione wyżej bazowały na szkicach będących profilami zamkniętymi. Możliwe jest 
również wykonywanie operacji wyciągnięcia na podstawie szkiców w postaci profili otwartych. Tworzone 
wówczas obiekty bryłowe określane są jako cienkie ścianki, a przy definiowaniu takiej operacji należy podać 
nie tylko jej zasięg, ale także grubość tworzonej ścianki. Grubość ta może być określona w jednym kierunku 
(na zewnątrz od profilu szkicu lub do wewnątrz profilu, kierunek można zmienić klikając w przycisk ze 
strzałkami obok listy wyboru opcji kierunku pogrubiania konturu), w dwóch kierunkach symetrycznie 
względem linii profilu (na zewnątrz i do wewnątrz), a także odrębnie dla każdego kierunku od linii profilu 
szkicu wyciąganego elementu (na zewnątrz i do wewnątrz). Opcja cienkie ścianki może w razie potrzeby być 
używana także do operacji wyciągnięcia konturów zamkniętych i wówczas, zamiast pełnego elementu 
bryłowego, tworzony jest obiekt o kształcie określonym konturem szkicu oraz ściankach wybranej grubości, 
przy zastosowaniu jednego z wyżej wymienionych wariantów jej określania. 

Na rys. 13 i rys. 14 pokazano różne możliwości wyboru sposobu pogrubiania konturu szkicu w operacji 
wyciągania cienkich ścianek. 

a)  

b)  

Rys. 13. Wyciągnięcie - definiowanie kierunku pogrubienia konturu cienkich ścianek:  
a) do wewnątrz profilu szkicu, b) na zewnątrz 
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a)  

b)  

Rys. 14. Wyciągnięcie - definiowanie sposobu pogrubienia konturu cienkich ścianek:  
a) symetrycznie, b) pogrubienie ustalane indywidualnie dla każdej strony profilu 

Przy wykonywaniu operacji wyciągnięcia cienkich ścianek dla konturu otwartego możliwe jest automatyczne 
zaokrąglanie narożników tworzonego obiektu bryłowego zadanym promieniem wewnętrznym. Takie 
zaokrąglenie nie jest widoczne w trakcie definiowania operacji (bez przejścia do widoku podglądu wyników), 
a dopiero po jej wykonaniu. Przykład sposobu zdefiniowania i rezultat wykonania takiej operacji wyciągnięcia 
pokazano na rys. 15. 

a)    b)  

Rys. 15. Automatyczne zaokrąglanie narożników przy wyciągnięciu cienkich ścianek:  
a) sposób zdefiniowania operacji, b) utworzony obiekt bryłowy 
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Tylko przy wyciąganiu konturu zamkniętego można zażądać zamknięcia ściankami o zadanej grubości obu 
krańców wyciągnięcia. Sposób zdefiniowania takiej operacji tworzenia cienkich ścianek oraz jej wyniki 
pokazano na rys. 16. 

a)  

b)     c)  

Rys. 16. Zamknięcie końców wyciągnięcia cienkich ścianek: a) definicja operacji,  
b) utworzony obiekt bryłowy, c) przekrój płaszczyzną równoległą do kierunku wyciągnięcia 

 

Rys. 17. Wyciągnięcie cienkich ścianek w dwóch przeciwnych kierunkach 
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Analogicznie jak w wypadku operacji wyciągnięcia wykonywanych bez wykorzystania opcji cienkie ścianki, 
przy wyciąganiu cienkich ścianek możliwe jest dokonywanie wyciągnięć w dwóch przeciwnych kierunkach. 
Dla każdego z nich można niezależnie określić odległość wyciągnięcia oraz pochylenie wyciąganych ścianek, 
natomiast sposób określenia wyjściowego (tj. mierzonego na płaszczyźnie, od której rozpoczyna się 
wyciągnięcie) pogrubienia wyciąganego konturu szkicu jest określany w ten sam sposób dla całej operacji. 
Przykład sposobu zdefiniowania takiej operacji wyciągnięcia cienkich ścianek pokazano na rys. 17. 

Podobnie jak w wypadku innych poprzednio omawianych operacji wyciągnięcia, cienkie ścianki mogą być 
wyciągane w kierunku innym niż prostopadły do płaszczyzny szkicu. Kierunek taki określa się wskazując 
odpowiedni element (np. krawędź lub oś) w obszarze graficznym w chwili, gdy zaznaczone jest pole 
umieszczone pod listą wyboru sposobu określenia zasięgu wyciągnięcia w sekcji Kierunek 1 menedżera 
operacji. Przykład takiej operacji pokazano na rys. 18. 

a)   b)  

Rys. 18.  Wyciągnięcie cienkich ścianek w kierunku określonym przez krawędź istniejącego modelu:  
a) sposób zdefiniowania operacji, b) rezultat wyciągnięcia 

6. Wyciągnięcie wycięcia 

Wyciągnięcie wycięcia jest operacją analogiczną do operacji wyciągnięcia w kierunku dodającej materiał do 
istniejącego modelu, z tym że jej wynikiem jest usunięcie materiału w sposób określony przez definicję 
wycięcia, czyli różnica (w sensie algebry Boole’a) pomiędzy istniejącym modelem i elementem bryłowym 
powstającym w wyniku wykonania tej operacji.  

Definiowanie operacji wyciągnięcia wycięcia rozpoczyna się kliknięciem przycisku Wyciągnięcie wycięcia na 
karcie Operacje i wskazania szkicu wykorzystywanego do utworzenia wycięcia. Parametry operacji określa 
się analogicznie, jak zostało to opisane wyżej w odniesieniu do operacji wyciągnięcia w kierunku dodającej 
materiał do modelu. Istotną różnicą jest możliwość określenia, która część materiału istniejącego modelu 
zostanie usunięta. Domyślnie operacja wyciągnięcia wycięcia usuwa materiał wzdłuż kierunku wyciągnięcia 
z obszaru położonego wewnątrz konturu szkicu. Można jednak, zaznaczając opcję Wytnij na odwrót, usunąć 
materiał położony na zewnątrz tego obszaru. Przykłady obu możliwych wariantów operacji wyciągnięcia 
wycięcia pokazano na rys. 19. 
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a)   b)   c)  

d)                     e)  

Rys. 19. Operacja wyciągnięcia wycięcia: a) szkic, b) usuwanie materiału z wnętrza konturu szkicu,  
c) wynik operacji, d) wykorzystanie opcji Wytnij na odwrót – usuwanie materiału na zewnątrz konturu szkicu, 
e) wynik operacji wyciągnięcia wycięcia z wybraną opcją Wytnij na odwrót 

Podobnie jak dla operacji wyciągnięcia dodającej materiał, dla operacji wyciągnięcia wycięcia można 
zdefiniować kierunek wycięcia inny niż prostopadły do płaszczyzny szkicu, a także określić pochylenie ścianek 
wycięcia. Przykład takiej operacji pokazano na rys. 20. 

a)   b)  

Rys. 20. Wyciągnięcie wycięcia z pochyleniem ścianek w kierunku określonym przez krawędź  
istniejącego modelu: a) definicja operacji, b) wynik (przekrój płaszczyzną przednią) 

Szkic użyty do definiowania operacji wyciągnięcia wycięcia może zawierać kontur otwarty. Należy wówczas 
użyć opcji cienkie ścianki i, analogicznie jak przy wyciągnięciu dodającym materiał, określić nie tylko zasięg 
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wycięcia, ale także szerokość wycinanej szczeliny oraz jej rozmieszczenie względem linii konturu szkicu (po 
jednej z jej stron lub symetrycznie). Przykład takiego wycięcia pokazano na rys. 21. 

a)     b)  

Rys. 21. Wyciągnięcie wycięcia z użyciem opcji cienkie ścianki: a) definicja operacji, b) wynik wycięcia 

Warto podkreślić, iż zastosowanie opcji cienkie ścianki nie ogranicza się do wyciągnięcia lub wyciągnięcia 
wycięcia otwartego konturu szkicu. Może ona być używana także przy wyciągnięciach konturów 
zamkniętych, a jej istota sprowadza się do tego, iż materiał jest dodawany do modelu lub usuwany z niego 
nie w całym obszarze konturu zamkniętego, ale jedynie na określonej grubości ścianek, rozmieszczonej wokół 
tego konturu zgodnie z projektem operacji. Przykład operacji wyciągnięcia wycięcia konturu zamkniętego 
z użyciem opcji cienkie ścianki pokazano na rys. 22. Z uwagi na to, iż zdefiniowana w ten sposób operacja 
rozdziela całkowicie od siebie dwie części modelu, w jej wyniku powstają dwa obiekty bryłowe. 

a)   b)  

Rys. 22. Wyciągnięcie wycięcia z użyciem zamkniętego konturu szkicu i opcji cienkie ścianki:  
a) definicja operacji, b) wynik operacji – dwa odrębne obiekty bryłowe 

Podobnie jak w wypadku operacji wyciągnięcia dodającej materiał do modelu, przy wyciągnięciu wycięcia 
można określić jego zasięg przez zdefiniowanie powierzchni lub płaszczyzny granicznej. Można do tego 
wykorzystać istniejącą ściankę modelu lub użyć specjalnie w tym celu zdefiniowanego obiektu 
powierzchniowego. Przykład takiego podejścia pokazano na rys. 23. Wewnątrz prostopadłościennej kostki 
zbudowano powierzchnię półsfery, której użyto do określenia zasięgu operacji wyciągnięcia wycięcia, 
bazującej na sporządzonym na górnej powierzchni tej kostki szkicu w postaci okręgu o środku pokrywającym 
się ze środkiem obiektu powierzchniowego.  
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a)    c)    

b)   

Rys. 23. Wyciągnięcie wycięcia ograniczone powierzchnią: a) definicja powierzchni,  
b) definicja operacji wycięcia, c) wynik operacji (przekrój przez oś wyciętego otworu) 

Wyciągnięcie wycięcia, analogicznie do wyciągnięcia dodającego materiał, można rozpocząć nie od 
płaszczyzny szkicu, ale od wskazanej płaszczyzny lub powierzchni. Należy jednak pamiętać, iż wycięcie 
rozpoczyna się wówczas od rzutu szkicu bazowego na tę powierzchnię, której rozmiary muszą pozwalać na 
pomieszczenie całości tego rzutu. Wycięcie jest wykonywane w zadanym kierunku, ale jest rozpoczynane od 
rzutu szkicu na powierzchnię początkową, a nie od płaszczyzny szkicu. Jest to istotne w wypadku, gdy 
kierunek wycięcia nie jest prostopadły do płaszczyzny szkicu, a kierunek wycięcia określono jako wektor 
o początku w środku szkicu. Wówczas wycięcie jest wykonywane w kierunku równoległym do tego wektora, 
ale od środka rzutu szkicu na powierzchnię początkową, a nie od środka szkicu na jego płaszczyźnie. Jest to 
sytuacja analogiczna do pokazanej na rys. 9 w odniesieniu do wyciągnięcia dodającego materiał. 

Poniżej, na rys. 24 i rys. 25 pokazano przykłady operacji wycięcia rozpoczynanych od powierzchni wgłębienia 
w kształcie półsfery, wykonanego w prostopadłościennej kostce, podczas gdy szkic bazowy dla tej operacji 
sporządzono na płaszczyźnie górnej ścianki tej kostki. Widoczna jest różnica w wynikach w wypadku kierunku 
prostopadłego do płaszczyzny szkicu i kierunku określonego przez oś o początku w środku szkicu. 
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a)     b)  

Rys. 24. Wyciągniecie wycięcia od powierzchni w kierunku prostopadłym do płaszczyzny szkicu:  
a) definicja operacji, b) wynik wycięcia (przekrój przez oś wyciętego otworu) 

a)   c)  

b)  

Rys. 25. Wycięcie od innej powierzchni niż płaszczyzna szkicu w kierunku osi o początku w środku szkicu 
(kolejna operacja na modelu z rys. 24): a) określenie kierunku wycięcia, b) definicja operacji, c) wynik 

operacji (przekrój płaszczyzną przechodzącą przez oś kierunku wycięcia i środek szkicu bazowego) 
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Z przykładu pokazanego na rys. 25 widać, iż jeżeli wyciągnięcie wycięcia ma przebiegać wzdłuż zdefiniowanej 
osi nieprostopadłej do płaszczyzny szkicu, to należy je rozpocząć od płaszczyzny szkicu, a nie od rzeczywistego 
początku materiału modelu, mimo tego, iż pomiędzy płaszczyzną szkicu i powierzchnią pierwszej napotkanej 
ścianki modelu nie ma materiału do usunięcia. Podejście takie pokazano na rys. 26. 

a)  

b)  

Rys. 26. Wyciągnięcie wycięcia wzdłuż osi nieprostopadłej do płaszczyzny szkicu (operacja na modelu  
z rys. 24): a) definicja operacji, b) wycięcie (przekrój płaszczyzną przechodzącą przez oś wycięcia  

i prostopadłą do płaszczyzny szkicu) 

Powyższe przykłady ilustrują jedynie część możliwości definiowania parametrów operacji wyciągnięcia 
wycięcia. W większości wypadków można przy tworzeniu wycięć wykorzystywać opcje analogiczne do 
dostępnych w operacji wyciągnięcia dodającego materiał. 

7. Wykorzystanie odsunięcia od powierzchni do określania zasięgu operacji 
wyciągnięcia lub wycięcia w kierunku 

Jedną z możliwości określania zasięgu operacji wyciągnięcia lub wycięcia w kierunku, która nie została do tej 
pory omówiona, jest wykorzystanie opcji odsunięcie od powierzchni. Jest ona szczególnie przydatna 
wówczas, gdy końcowa powierzchnia wyciągnięcia lub wycięcia ma odwzorowywać kształt jego powierzchni 
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początkowej (lub powierzchni modelu, od której zaczynają być widoczne skutki wykonania tej operacji). 
Wykorzystanie odsunięcia od powierzchni zostanie pokazane poniżej na dwóch przykładach, w których 
kontur płaskiego szkicu staje się bazą do wyciągnięcia (p. rys. 27) lub wycięcia (p. rys. 28) wykonanego w ten 
sposób, iż graniczną powierzchnią wyciągnięcia lub wycięcia staje się powierzchnia powstała przez 
odsunięcie na zadaną odległość pobocznicy walca, do którego dołączony zostaje rezultat jednej z tych 
operacji. Szkic profilu dla obu operacji jest identyczny i pokazano go na rys. 27a. 

a)     b)    c)        

Rys. 27. Wyciągnięcie w kierunku z zasięgiem określonym przez odsunięcie od powierzchni:  
a) szkic wyciąganego profilu, b) definicja operacji, c) wynik operacji w powiększeniu 

a)          b)   

Rys. 28. Wyciągnięcie wycięcia z zasięgiem określonym przez odsunięcie od powierzchni:  
a) definicja operacji, b) wynik operacji w powiększeniu (szkic profilu pokazano na rys. 27a) 
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8. Wyciągnięcie lub wycięcie w kierunku złożonych szkiców. Tworzenie profili 
wielokomorowych. Szkice o samoprzecinających się konturach. 

Operacje wyciągnięcia w kierunku mogą być wykorzystywane do tworzenia profili wielokomorowych 
z zastosowaniem opcji cienkie ścianki. Szkic powinien przedstawiać poprzeczny przekrój profilu i w miarę 
możliwości być wykonany w taki sposób, aby jego kontury się nie przecinały, tzn. jego elementy składowe 
(odcinki, łuki, itp.) rozpoczynały się lub kończyły w punktach położonych na innych elementach profilu szkicu. 
Wówczas, wykorzystując opcję cienkie ścianki, opisaną w punkcie 5 niniejszego opracowania, po określeniu 
grubości tych ścianek i wyborze sposobu jej rozmieszczenia względem linii konturu szkicu oraz wskazaniu 
kliknięciami w obszarze graficznym tych elementów szkicu (konturów lub obszarów), które zostaną użyte do 
tworzenia cienkich ścianek, można zbudować element bryłowy o zadanej długości, mający wielokomorowy 
przekrój poprzeczny określony przez wybrane kontury lub obszary szkicu. Sposób postępowania, w którym 
wskazywano kontury szkicu,  został pokazany poniżej na rys. 29. Nazwy wykorzystywanych konturów szkicu 
pojawiają się w polu tekstowym Wybrane kontury menedżera operacji, tak jak to pokazano na rys. 29b. 
Kliknięcie którejś z nich powoduje wyróżnienie odpowiadającego jej konturu szkicu, co pozwala na analizę 
poprawności dokonanego wyboru i ewentualne dodanie brakujących konturów lub usunięcie zbędnych. 

a)      c)  

b)    d)   

Rys. 29. Tworzenie profilu wielokomorowego przez wyciągnięcie w kierunku z wykorzystaniem opcji cienkie 
ścianki: a) definicja operacji – widok ogólny, b) definicja operacji: wskazywanie wykorzystywanych 

konturów szkicu, c) wynik operacji – widok z boku, d) wynik operacji – widok z góry 
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a)    b)  

c)    d)  

e)     f)  

Rys. 30. Operacja wyciągnięcia w kierunku z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki oraz wybranych obszarów 
złożonego szkicu: a) definicja operacji – wybór obszarów szkicu i tworzenie grubości ścianek wewnątrz linii 
konturów szkicu, b) wynik operacji – obiekty bryłowe bez części wspólnych, c) definicja operacji – wybór 

obszarów szkicu i tworzenie grubości ścianek symetrycznie względem linii konturów szkicu, d) wynik 
operacji – dwa oddzielne obiekty bryłowe z częścią wspólną, e) łączenie obiektów przy użyciu polecenia 

Połącz – definicja operacji, f) wynik operacji – pojedynczy obiekt bryłowy 

Wyniki operacji wyciągnięcia w kierunku wykorzystujących opcję cienkie ścianki i bazujących na złożonych 
szkicach są uzależnione od sposobu wyboru konturów lub obszarów szkicu, a także usytuowania grubości 

Część wspólna 
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ścianki w stosunku do linii konturu, w związku z czym należy podczas ich zaznaczania w obszarze graficznym 
obserwować zmieniający się widok podglądu rezultatów operacji. Ważne też może być to, czy zaznaczane są 
kontury szkicu, czy ograniczone nimi obszary. Wpływ wyboru obszarów szkicu i sposobu rozmieszczenia 
grubości ścianek względem jego konturów na wynik operacji wyciągnięcia w kierunku pokazano na rys. 30, 
używając szkicu identycznego z zastosowanym w przykładzie z rys. 29. Warto zauważyć, iż może wówczas 
powstać więcej niż jeden obiekt bryłowy, mimo posiadania przez te obiekty wspólnej części. Takie obiekty 
można połączyć przy użyciu polecenia menu Wstaw|Operacje|Połącz, wybierając je w oknie menedżera 
operacji Połącz i zaznaczając Dodaj jako rodzaj operacji, która ma być na nich wykonana (p. rys. 30e – f). 

W wypadku operacji wyciągnięcia w kierunku bazującej na szkicu o samoprzecinających się konturach  
(tj. takich, których linie przecinają się na swej długości, pomiędzy swymi krańcami) należy zastosować opcję 
cienkie ścianki, ale zamiast konturów szkicu wskazać zamknięte obszary ograniczone tymi konturami. Jeżeli 
w wyniku wykonania operacji zostanie utworzony więcej niż jeden obiekt bryłowy, mimo posiadania przez 
te obiekty wspólnej części, to wówczas do ich połączenia można użyć operacji Połącz. Postępowanie takie 
zostało pokazane na rys. 31.  

a)   b)  

c)   d)  

Rys. 31. Operacja wyciągnięcia w kierunku z wykorzystaniem opcji cienkie ścianki bazująca na szkicu 
z samoprzecinającymi się konturami: a) definicja operacji, b) wynik operacji – dwa obiekty bryłowe,  

c) operacja łączenia obiektów bryłowych, d) wynik operacji – pojedynczy obiekt bryłowy 

Przy operacjach bazujących na złożonych lub samoprzecinających się konturach dostępna jest także opcja 
Zamykaj końce, tworząca ścianki zamykające dolną i górną płaszczyznę wyciągnięcia. Należy wówczas, 
niezależnie od określenia grubości cienkich ścianek, podać żądaną grubość dolnej i górnej ścianki 
zamykającej. Przykład użycia tej opcji w wypadku wyciągnięcia bazującego na szkicu identycznym 

Część wspólna 
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z wykorzystywanym do operacji z rys. 31 pokazano na rys. 32. Jak widać, również w tym wypadku tworzone 
są dwa odrębne obiekty bryłowe i w celu ich scalenia należy użyć operacji Połącz. 

a)   b)  

c)      d)  

Rys. 32. Zamykanie końców wyciągnięcia bazującego na szkicu o samoprzecinających się konturach oraz 
wykorzystującego opcję cienkie ścianki: a) definicja operacji, b) wynik operacji – dwa obiekty bryłowe,  

c) wynik operacji – dwa obiekty bryłowe (przekrój płaszczyzną równoległą do płaszczyzny szkicu),  
d) wynik operacji Połącz – pojedynczy obiekt bryłowy 

Opcji wybrane kontury można również używać przy definiowaniu operacji wycięcia w kierunku, bazujących 
na złożonych szkicach. Podobnie jak w wypadku operacji wyciągnięcia w kierunku, należy wówczas zaznaczyć 
w menedżerze operacji pole tekstowe tej opcji, znajdujące się pod etykietą Wybrane kontury i klikać 
w obszarze graficznym w wybrane kontury lub obszary szkicu, tak aby ich nazwy pojawiły się w oknie 
menedżera operacji, obserwując równocześnie podgląd jej wyników. Jeżeli wycięcie będzie przebiegać przez 
cały istniejący obiekt bryłowy, należy pamiętać, iż w wyniku operacji powstanie zbiór niezależnych obiektów 
bryłowych i w oknie wyświetlanym przed wykonaniem operacji zadecydować, czy wszystkie one mają być 
pozostawione, ewentualnie dokonać wyboru niektórych z nich. Postępowanie takie pokazano na rys. 33. 
Jeżeli natomiast głębokość wycięcia będzie mniejsza niż wysokość obiektu, w którym jest ono wykonywane, 
wynikiem operacji będzie jeden obiekt z wyciętym konturem zdefiniowanym przez opcję cienkie ścianki.  
Ten przypadek został pokazany na rys. 34. 



 

© Witold Marowski, Wydział SiMR, IPiMR, 2020-2021  23  

a)    b)  

c)            d)  

e)                 f)  

Rys. 33. Wycięcie w kierunku przez całą wysokość wyjściowego obiektu bryłowego z zastosowaniem opcji 
cienkie ścianki i opcji wybrane kontury: a) definicja operacji – widok ogólny, b) definicja operacji – 
wskazywanie wykorzystywanych konturów szkicu, c) okno wyboru zachowywanych obiektów – zachowanie 
wszystkich, d) wynik operacji (17 obiektów bryłowych), e) okno wyboru zachowywanych obiektów – 
zachowanie wybranych, d) wynik operacji (8 obiektów bryłowych) 
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a)  

b)  

Rys. 34. Wycięcie w kierunku przez część wysokości wyjściowego obiektu bryłowego z zastosowaniem opcji 
cienkie ścianki i opcji wybrane kontury: a) definicja operacji, b) wynik operacji – jeden obiekt bryłowy 

 


