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Znajdowanie osi rur w plikach importowanych 
 
 
Niejednokrotnie może pojawić się konieczność znalezienia osi rur w pliku importu. Oczywiście, 
gdyby wszystko było narysowane w SOLIDWORKS, mamy zarówno ścieżkę wyciagnięcia oraz profil  
i wszystko jest łatwo edytowalne. 
Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak znaleźć osie w rurach 2D oraz 3D, które nie posiadają 
historii (są importowane). 
 
1. Rury wygięte w 2D – ich oś leży na płaszczyźnie. 
 

 
 
Taka sytuacja ułatwia nieco znalezienie osi. Możesz użyć kilku opcji. Jako pierwszą sugeruję linię 
podziałową i dalej Sylwetka.  
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Ta metoda skutkuje wstawieniem linii podziałowych, czyli krawędzi na ścianie znajdującej się w 
maksimum, tzn. w maksymalnej odległości od osi. Jedynym warunkiem jest znalezienie takiej 
płaszczyzny, która rzeczywiście jest równoległa do osi rur. 
 

 
 
Alternatywnie dla tego rozwiązania można zastosować krzywą przecięcia, która zamiast krawędzi na 
przecięciu ściany i płaszczyzny, generuje szkic. 
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Tak czy inaczej w wyniku jednej z dwóch powyższych operacji otrzymamy krzywą leżącą na ścianie 
rury. Teraz za pomocą wyciągnięcia powierzchniowego po ścieżce należy wyciągnąć powierzchnię. 
Szkic profilu rysujemy na ścianie końcowej rury, a w oddzielnym szkicu konwertujemy krawędzie i w 
podczas operacji wskazujemy jako ścieżkę. 
 

 
 
Inną (niekiedy szybszą) metodą jest użycie Krzywizny ściany. Ta operacja od razu pozwala 
wygenerować szkice 3D leżące na ścianie, które posłużą jako ścieżka do wyciągnięcia po ścieżce. 
Jednak minusem rozwiązania jest to, że musimy operację oddzielnie powtórzyć dla wszystkich ścian 
oddzielonych krawędziami. Na przykład, mając dwa odcinki proste i dwa gięcia, operację należy 
powtórzyć dwukrotnie, jednocześnie dorysowując dwa odcinki liniowe łączące odpowiednie krzywe 
łuku. 
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Na koniec należy odtworzyć poszukiwaną oś. Mając do dyspozycji powierzchnię, konwertujemy do 
szkicu wewnętrzne krawędzie obiektu leżącego centralnie w środku rury. 
 

 
 
 
2. Rury trójwymiarowe.  
Trochę inaczej sprawa się kształtuje w przypadku rur wygiętych w różnych płaszczyznach. Tam 
niestety nie da się zastosować przedstawionej metody. 
Z pomocą przychodzi jednak inne rozwiązanie bazujące na różnych możliwościach eksportu 
geometrii. Możesz wybrać jedną z opcji zapisu, do stepa lub igesa. Warunkiem powodzenia jest 
jednak wejście do opcji eksportu, w tym celu należy wcześniej wybrać format, np.*iges. 
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W opcjach eksportu należy ustawić Przedstawienie krawędziowe. 
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Po wczytaniu zapisanego pliku, pojawi się standardowo pytanie o diagnostykę importu oraz 
ewentualnie o rozpoznawanie operacji (zależnie od pakietu SOLIDWORKS i ustawień 
rozpoznawania). 
W tym przypadku wprost wykorzystujemy model zbudowany z krzywych, konwertując do szkicu 3D 
wybrane segmenty. Szkic profilu powinien być narysowany w oddzielnym szkicu i podzielony na 
środku. 
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Następnie wyciągamy powierzchnię po ścieżce wykorzystując przygotowane wcześniej szkice 3D 
profilu oraz ścieżki. Po zatwierdzeniu w kolejnym szkicu 3D przeprowadzamy konwersję 
wewnętrznych krawędzi, w ten sposób uzyskując oś rury. 

 
Wewnętrzna krawędź powstałego obiektu stanowi oś rury. Można ją konwertować do szkicu 3D lub 
utworzyć krzywą kompozytową. 
 
 
 


