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Projektowanie w kontekście złożenia 
 

 
Zaprezentowany przykład służy jedynie pokazaniu pewnej funkcjonalności oprogramowania SolidWorks i 
niektóre elementy w praktyce mogą być wykonane w inny sposób. 

 

Weźmy pod uwagę szafkę, wykonaną z blachy. Jeżeli chcesz w prosty sposób sterować wymiarami z poziomu złożenia możesz 
zdefiniować szkic bazowy, do którego można się odnieść wstawiając kolejne części składowe złożenia. 

1. Narysuj szkicem 3D linie zgodnie z wymiarami . 

 

 

Nazwanie wymiarów (wysokość, szerokość, głębokość) pozwoli łatwiej identyfikować te parametry w przypadku stosowania tabeli 
konfiguracji lub podczas definiowania równań. 

2. Następnie z menu Wstaw > Komponent wybierz Nowa część. W zasadzie (po kliknięciu) już w tym momencie nowa 
część została wstawiona do złożenia. 

  U W A G A  
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Ale dodatkowo pojawi się graficzny symbol obok kursora , który pozwala wskazać ścianę płaską lub płaszczyznę, która to będzie 
pierwszą referencją dla nowo wstawionej części. Jeżeli wskażesz jakieś odniesienie, na przykład płaszczyznę (w przypadku nowego 
złożenia nie ma innej możliwości, ale w sytuacji, gdzie w złożeniu już występują komponenty można wskazać ścianę jednego z nich), 
to wstawiona część będzie od razu w edycji.  

 

Świadczą o tym pewne symbole w oknie złożenia, jest to włączona ikona edycji komponentu  oraz wyświetlana na niebiesko 

nazwa części (A) widoczna w drzewie operacji. Dodatkowo zostało utworzone wiązanie o nazwie Ustalone, które odpowiada za 
orientację nowej części. Wiązanie takie możesz później usunąć lub wygasić dodając w to miejsce inne. Jednak należy unikać sytuacji, w 
której część jest zupełnie niepowiązana z pozostałymi komponentami. 
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Po rozwinięciu + drzewa w części, zwróć uwagę, że szkic już jest aktywny i teraz będziemy rysować na płaszczyźnie przedniej. Narysuj 
(dowolnym) prostokątem dodając relację wspólnie dla dwóch jego wierzchołków z poziomą linią na dole, jednocześnie dodaj relację 
wspólnie pomiędzy górnym punktem linii szkicu bazowego i górną poziomą linią. 

 

3. Wyciągnij szkic do punktu szkicu bazowego, w ten sposób tworzone są zależności kontekstowe, ale dzięki temu będzie 
możliwe ustalenie wielkości elementu części z poziomu złożenia. 

 

4. Na bocznej ścianie bryły narysuj prostokąt o szerokości 35mm i odsunięciu od góry o 60mm. Wytnij Przez wszystko. 

 

5. Następnie wstaw dwa szkice w każdym z nich narysuj pionową linię wskazującą miejsce przecięcia arkusza. 
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Operacja Konwertuj na arkusz blachy wymaga niezależnych szkiców. Oznacza to, że w jednym szkicu 
może istnieć wyłącznie jeden kontur. 

 

 

Użyj polecenia Konwertuj na arkusz blachy. Jako ścianę nieruchomą zaznacz górną ścianę modelu, ustal zarówno grubość jak i 

promień na 1,5mm. W polu Zgięcie krawędzi wskaż podświetlone na różowo krawędzie widoczne w modelu. W zakładce Szkice 
tworzące rozcięcie zaznacz narysowane w poprzednim kroku linie. Ustal przerwę globalnie na 0,5mm oraz w Automatycznym 
podcięciu – rozerwanie. 

 

Teraz możesz ukryć szkic bazowy. Jednak jeżeli w przyszłości zamierzasz odnośić się do geometrii modelu, a ta w drodze zmian 
projektowych może ona ulec całkowitej lub częściowej zmianie (zmianią się identyfikatory ścian, krawędzi itp.) lepiej odnosić się w 
dalszym ciągu do szkicu, gdzie jest to możliwe.  

W tym przypadku kolejne elementy złożenia będą uzależnione od tych już zaprojektowanych. 

  W A Ż N E  
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6. Wyłącz edycję komponentu. Można to zrobić na kilka sposobów. Klikając P wybierz Edytuj złożenie, lub użyj 

narożnika potwierdzającego. Możesz też ponownie kliknąć w ikonę  na karcie złożenia. 

 

 

Odniesienia zewnętrzne (kontekstowe) 

Klika słów o odniesieniach kontekstowych.  

Wstawiając część w taki sposób jak w tym przykładzie, zostały utworzone pewne relacje, tutaj dosłownie relacje ponieważ pierwszy 

szkic (prostokąt) odnosi się do szkicu bazowego.  Klikając w drzewie operacji lub obszarze graficznym P na komponencie, pośród 

innych narzędzi dostępna będzie opcja Wyświetlaj zewnętrzne odniesienia. Pozwala ona przeglądać istniejące zależności. 
Symbolem informującym, że plik posiada zewnętrzne odniesienia jest znaczek −> obok nazwy części. 

7. Wybierz Wyświetlaj zewnętrzne odniesienia odnosząc się do Części1^Szafka. 
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Pojawi się okno, gdzie można zewnętrzne odniesienia blokować, wówczas w drzewie operacji obok nazwy dokumentu pojawi się  
symbol * (rys. B). Ta operacja jest odwracalna, tzn. że w dowolnym momencie można z powrotem przywrócić te zależności. 

Odniesienie można przerywać, wtedy pojawi się symbol  x (rys. C). Przerwanie odniesień jest nieodwracalne, tzn. w momencie 
przerwania można tą czynność wycofać (Ctrl+C), ale po zapisaniu dokumentu nie będzie można już tego zrobić. 

 
 

Nie można zablokować wyłącznie wybranych powiązań (np. w konfiguracji). Ale można, jeżeli powiązania 

powstały na bazie relacji szkicu, przeglądać je za pomocą Wyświetl/usuń relacje i tam wybierając 

Zdefiniowane w kontekście można selektywnie je wygaszać. Ta operacja jest odwracalna na każdym etapie. 

  T I P  
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Napisałem, że przerwanie odniesień jest nieodwracalne. Oczywiście z poziomu okna Wyświetlania zewnętrznych odniesień nie 
można tej operacji odwołać, ale zawsze można ponownie edytować szkic i dodać relację, jak na samym początku. Jeżeli odniesienie ma 
inny charakter, np. głębokość wyciągnięcia definiuje ściana komponentu, to po przerwaniu odniesień można ponownie wskazać tę lub 
inną ścianę tworząc na nowo odniesienie. 

We opcjach systemu > Odniesienia zewnętrzne możesz wyłączyć pokazywanie znacznika x. Dodatkowo w tym miejscu można 

Zezwolić na wiele kontekstów, czyli odniesień do jednej części z więcej niż jednego złożenia ale przy założeniu, że każda 
indywidualna operacja lub szkic w ramach złożenia może mieć tylko jedno zewnętrzne odniesienie. 
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8. Wstaw drugą część. Podstępuj dokładnie tak samo jak poprzednio, jednak po zaznaczeniu płaszczyzny przedniej zamknij 
szkic narożnikiem potwierdzającym. 

            

9. Wstaw szkic (cały czas będą w edycji tej nowo wstawionej części) na górnej ścianie modelu i narysuj profil zgodnie z rys. 3.59 
dodając niezbędne relacje. 

 

10. Użyj operacji Odgięcie bazowe i wyciągnij ze statusem odsunięcia od powierzchni, gdzie ścianą referencyjną będzie dolna 
powierzchnia modelu. Grubość oraz promień gięcia wynoszą 1,5mm, współczynnik k 0,5. Wyjdź z edycji tego komponentu, 
kolor części widocznej w drzewie operacji zmieni się z niebieskiego na czarny. 
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11. Wstaw kolejną część – będzie to dolna arkusz położony w dolnym fragmencie złożenia wzmacniający konstrukcję. Narysuj 

na dolnej ścianie prostokąt powiązany narożnikami z istniejącymi wierzchołkami oraz dodaj relację Współpromieniowo, 
uzależniając szerokość prostokąta od krawędzi arkusza. 

 

Wyciągnij szkic ze statusem Do wierzchołka, wskazując jeden z punktów drugiej części. 
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12. Teraz przekonwertujemy bryłę na arkusz blachy. Wskaż ścianę odniesienia oraz trzy krawędzie w miejscu gięcia zgodnie z 
rys. 3.63. 

 

 
 

Nie drukuj niepotrzebnie, pomyśl o środowisku! 
 


