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Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych urządzeniach. W 

zależności od przeznaczenia różnią się budową i użytym materiałem. Jeden ze sposobów wykonania modelu sprężyny 

skrętnej przybliży ten krótki materiał. 

 

Przedstawiona sprężyna jest symetryczna dlatego należy ten fakt uwzględnić już na początku. Niezależnie od tego, 

jaką drogę obierzemy, model musi być zbudowany w kilku etapach.  

1. Szkic 3D. 

Wybierając szkic 3D narysuj linią dwa odcinki, gdzie pierwszy segment będzie wydłużony po osi X a drugi zakończony 

swobodnie. Ponieważ podczas rysowania poruszamy się lokalnie na płaszczyźnie, przeciągnij koniec drugiego odcinka 

by nie leżał na żadnej z płaszczyzn, co pozwoli dodać wymiary. 

 

 W szkicu 3D możesz rysować na różnych płaszczyznach, XY, YZ, ZX, a przełączanie pomiędzy nimi 

umożliwia klawisz Tab. Jeżeli nie możesz przełączać płaszczyzny ustaw orientację na izometryczną lub 

aksonometryczną. 
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Następnie dodaj wymiary, pamiętając o tym, że całkowicie zdefiniowany szkic przybiera kolor czarny. 

W szkicu 3D dobrą praktyką jest wymiarowanie od płaszczyzn lub płaskich ścian (jeżeli istnieją), co powoduje 

równoległe wyrównanie linii wymiarowych. 

 

 

Dodaj promień o wartości 20mm. 

W szkicu trójwymiarowym można dodawać zaokrąglenia pomiędzy segmentami szkicu leżącymi na różnych 

płaszczyznach, co w szkicu płaskim nie jest możliwe. 
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2. Spirala i helisa. 

Drugi segment omawianego przykładu wykonany za pomocą operacji spirala i helisa. Podstawą tej operacji jest okrąg 

(jako szkic 2D), który należy narysować na płaszczyźnie przedniej. Okrąg ma średnicę 30mm i relację wspólnie z 

istniejącą linią.  

 

W oknie dialogowym wybierz spiralę wprowadzając parametry jak niżej. Zwróć uwagę, że należy odwrócić kierunek 

wyciągnięcia, zmienić kąt początkowy oraz ustawić sposób nawijania (prawo lub lewoskrętnie). 
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3. Krzywa rzutowania. 

Ostatnim segmentem sprężyny jest odgięta końcówka, która zostanie wykonana poprzez rzut krzywej. Na 

płaszczyźnie przedniej narysuj łańcuch składający się z linii i łuków. 

 Używając klawisza A przełączasz narzędzie szkicu pomiędzy linią a łukiem. Jeżeli masz wybór zacznij 

od linii, co pozwoli na przełączenie się w tryb rysowania łukiem. 

 

Dodaj relacje jak niżej, linia powinna być pozioma a łuki styczne. 
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Dodaj wymiary całkowicie definiujące szkic. 

 

Na płaszczyźnie górnej wstaw nowy szkic i narysuj łańcuch jak niżej. Pamiętając, że sprężyna jest symetryczna zwróć 

uwagę podczas rysowania łuku na pojawiające się linie odniesienia. 

 

Dodaj niezbędne wymiary, można wstawić pomocnicze linie (konstrukcyjne) odnoszące się do poprzedniego szkicu. 
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Po zatwierdzeniu szkicu zaznacz dwa ostatnie szkice w drzewie operacji (z przyciskiem Ctrl lub ramką) i wybierz  

z grupy krzywe polecenie rzut krzywej z opcją szkic na szkic. 

 

 

Upewnij się, że podgląd wskazuje trójwymiarową krzywą znajdującą się w wirtualnym przecięciu powierzchni 

wyciągniętych prostopadle do tych szkiców. 

 

 

 

Ścieżka w operacji wyciągnięcia po ścieżce składa się z trzech segmentów. Połączymy je w jedną ciągła krzywą za 

pomocą krzywej kompozytowej. Zaznacz szkic 3D, helisę oraz krzywą rzutowania i wybierz krzywa kompozytowa. 
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Definiując spiralę została użyta opcja stałego skoku. SolidWorks umożliwia także tworzenie spirali o zmiennej 

średnicy i zmiennym skoku. Korzystając z tej opcji można zmienić skok na początku oraz końcu spirali co wyeliminuje 

załamanie w miejscu połączenia spirali i szkicu 3D. 

 

Aktywuj opcję zmiennego skoku i zmodyfikuj parametry spirali. Dodatkowe wiersze można wstawić klikając prawym 

klawiszem na poprzedzającym wierszu. 
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4. Wyciągnięcie po ścieżce. 

Operacja wyciągniecie po ścieżce wymaga profilu oraz ścieżki. Profilem będzie okrąg równy przekrojowi drutu. 

Wcześniej jednak należy wstawić płaszczyznę jako normalna do krzywej w punkcie. Zaznacz punkt końcowy krzywej 

kompozytowej oraz krzywą. 

 

Na powstałej płaszczyźnie narysuj okrąg o średnicy 3,75mm. Średnica jest uzależniona od skoku, dlatego sterując tym 

parametrem wykluczymy przenikanie zwojów. Okrąg powinien mieć relację przebicia z krzywą, by ją dodać zaznacz 

środek okręgu oraz krzywą.  



~ 9 ~ 

 

© 2012 CADvantage. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Operacja wyciągnięcia po ścieżce sprowadza się do zaznaczenia profilu oraz ścieżki. Pozostałe opcje operacji nie są 

konieczne do zmiany. 

 

 Jeżeli występują dwa oddzielne szkice, gdzie jeden jest zamkniętą pętlą a drugi otwartym konturem, 

to zaznaczając je w drzewie i wybierając operację wyciągnięcie po ścieżce, program automatycznie rozpozna otwarty 

kontur jako ścieżkę a zamknięty jako profil.  

 

 

Jeżeli model ze względu na użyte operację jest przesunięty względem układu współrzędnych, użyj operacji 

przenieść/kopiuj aby przesunąć obiekt wyrównując ścianę końcową z płaszczyzną symetrii. 
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Dodaj operację lustra względem ściany modelu zaznaczając jako obiekt do odbicia całą bryłę z opcją scalania 

wyników. 

 

 

Jeżeli chcesz połączyć promienie gięcia, tak aby zmieniając jedną wartość zmieniały się pozostałe, zdefiniuj stałą w 

równaniach i połącz wymiary z tym parametrem. 

Równania lub połączone wartości można wybrać z menu narzędzia > równania lub bezpośrednio z poziomu wymiaru. 
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Wybierając opcję modyfikuj szkic usuń bieżącą wartość wymiaru i wybierz z listy rozwijalnej Zmienne globalne, jeżeli 

wcześniej w edytorze równań zostały takie zmienne zdefiniowane, powinny być tutaj widoczne.  

 

Jeżeli w ustawieniach programu określone jest 

pokazywanie folderów jako automatyczny, folder 

równania pojawi się w drzewie w momencie, 

kiedy takie równanie w obrębie części/złożenia 

zostanie zdefiniowane. 
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Całkowitą długość drutu potrzebą do wykonania sprężyny (nie uwzględniając odkształceń plastycznych) można 

obliczyć mierząc krzywą kompozytową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie drukuj niepotrzebnie, pomyśl o środowisku! � 


