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wiczenie 2.7 
Rysowanie prostych cz ci. Wa ek z przekrojem 

W tym wiczeniu b dziesz korzysta  z narz dzi edycyjnych takich jak ucinanie, kopia lustrzana, fazowanie, zaokr glanie, ucinanie 
oraz wstawianie kreskowania, a tak e z trybów lokalizacji i ledzenia lokalizacji. Narysuj wa ek pokazany na rys. 170, z przekrojem, 
bazuj c na podanych wymiarach.  

 
rys. 170 

1. Rozpocznij nowy rysunek na bazie szablonu Acad_LT_MECH.dwt lub kontynuuj na poprzednim.  

2. Korzystaj c z polecenia LINIA narysuj zarys stopni wa ka, zgodnie z wymiarami pokazanymi na rys. 171.  

 
rys. 171 

3. Utwórz zaokr glenia wierzcho ków zarysu wa ka. Kliknij ikon  Zaokr glij, w panelu Zmie , na karcie Narz dzia g ówne.  

Wybierz pierwszy obiekt lub: ustal promie  zaokr glenia – kliknij prawym przyciskiem i w menu wybierz pRomie , jak na rys. 
172a. Alternatywnie, wpisz R w linii polece  i naci nij ENTER 

a)        b)  
rys. 172 

Okre l promie  zaokr glenia: wpisz 1, jak na rys. 172b i naci nij ENTER 
Wybierz pierwszy obiekt lub: poka  kraw d  oznaczon  cyfr  1 na rys. 173a 

a) b)  
rys. 173 

Wybierz drugi obiekt lub: poka  kraw d  oznaczon  cyfr  2 na rys. 173b 
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Utwórz samodzielnie zaokr glenie wierzcho ków wskazanych na rys. 174, takim samym promieniem zaokr glenia.  

 
rys. 174 

4. Utwórz fazowanie wierzcho ka zarysu wa ka. Kliknij ikon  Fazuj, w panelu Zmie , na karcie Narz dzia g ówne.  

Wybierz pierwsz  lini  lub: ustal wielko  faz– kliknij prawym przyciskiem i w menu wybierz Fazy, jak na rys. 175a. Alternatywnie, 
wpisz F w linii polece  i naci nij ENTER 

a)       b)  
rys. 175 

Okre l wymiar fazy pierwszy: wpisz 1 i naci nij ENTER 
Okre l wymiar fazy drugi: wpisz 1 i naci nij ENTER 
Wybierz pierwsz  lini  lub: poka  kraw d  oznaczon  cyfr  1 na rys. 175b 
Wybierz drug  lini  lub: poka  kraw d  oznaczon  cyfr  2 na rys. 176a 

a)     b)  
rys. 176 

5. Uruchom ponownie polecenie FAZUJ i utwórz samodzielnie fazowanie naro nika w miejscu wskazanym na rys. 176b.  

Mo na przyj , e zarys wa ka jest gotowy do utworzenia kopii lustrzanej, wzgl dem osi wa ka. Po utworzeniu kopii lustrzanej 
uzupe nisz rysunek o linie kraw dzi pionowych i dodasz brakuj ce fazowania stopni ko cowych wa ka.  

6. Utwórz kopi  lustrzan  zarysu wa ka. Kliknij ikon  Lustro, w panelu Zmie , na karcie Narz dzia g ówne.  

Wybierz obiekty: zaznacz oknem wszystkie linie zarysu wa ka, jak na rys. 177.  

 
rys. 177 

Wybierz obiekty: naci nij ENTER, aby zako czy  wybieranie 
Okre l pierwszy punkt osi odbicia: najed  kursorem na lewy koniec kraw dzi zarysu wa ka, jak na rys. 178a, a nast pnie poci -
gnij kursor pionowo w dó , wpisz 6 w polu d ugo ci, jak na rys. 178b i naci nij ENTER. Wprowadzona warto  to po owa rednicy 
pierwszego stopnia wa ka.  
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a)   b)  
rys. 178 

Okre l drugi punkt linii odbicia lustrzanego: poci gnij kursor poziomo w prawo, jak na rys. 179 i kliknij w dowolny punkt le cy 
na pozornej osi odbicia.  

 
rys. 179 

Wymaza  obiekty ród owe? potwierd  opcj  Nie 

7. Korzystaj c z polecenia LINIA uzupe nij linie widocznych pionowych kraw dzi wa ka, jak na rys. 180. 

 
rys. 180 

8. Korzystaj c z polecenia FAZUJ oraz LINIA utwórz fazowania ko cowych stopni wa ka i uzupe nij linie kraw dzi, jak na rys. 181.  

 
rys. 181 

Teraz utworzysz rowek pod wpust na stopniu o najwi kszej rednicy. rodek geometryczny rowka wpustowego powinien pokrywa  
si  ze rodkiem osi stopnia. Wymiary rowka to 15 mm x 4 mm.  

9. Utwórz rowek pod wpust. Kliknij ikon  Prostok t, w panelu Rysuj, na karcie Narz dzia g ówne.  

Okre l pierwszy naro nik lub: poka  dowolny punkt wewn trz najwi kszego stopnia wa ka 
Okre l kolejny naro nik lub: korzystaj c ze wspó rz dnych wzgl dnych wpisz @15,4, jak na rys. 182 i naci nij ENTER 
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rys. 182 

10. Utwórz zaokr glenia rowka wpustowego promieniem 2 mm. Kliknij ikon  Zaokr glij, w panelu Zmie , na karcie Narz dzia ró ne.  

Wybierz pierwszy obiekt lub: ustal promie  zaokr glenia – kliknij prawym przyciskiem i w menu wybierz pRomie .  
Okre l promie  zaokr glenia: wpisz 2 i naci nij ENTER 
Wybierz pierwszy obiekt lub: prostok t jest narysowany polilini  – kliknij prawym przyciskiem i w menu wybierz Polilinia 
Wybierz polilini  2D lub: kliknij w narysowany prostok t. Powstanie zaokr glenia jak na rys. 183a 

a)                             b)  
rys. 183 

Teraz ustawisz rowek wpustowy w punkcie symetrii stopnia. Do tego celu skorzystasz trybów lokalizacji rodek geometryczny 
oraz Symetria pomi dzy 2 punktami.  

11. Przesu  rowek do po o enia ko cowego. Kliknij ikon  Przesu , w panelu Zmie , na karcie Narz dzia g ówne.  

Wybierz obiekty: zaznacz rowek wpustowy i naci nij ENTER, aby zamkn  zbiór wskaza  
Okre l punkt bazowy: naci nij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a nast pnie kliknij prawym przyciskiem. W menu wybierz tryb lokali-
zacji rodek geometryczny, jak na rys. 183b i zaznacz rodek owalu wskazany na rys. 184a 

             a)           b)  
rys. 184 

Okre l drugi punkt lub: naci nij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a nast pnie kliknij prawym przyciskiem. W menu wybierz tryb loka-
lizacji Symetria pomi dzy 2 punktami, jak na rys. 184b 
Pierwszy punkt symetrii: kliknij w punkt symetrii oznaczony cyfr  1 na rys. 185a 
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a)           b)  
rys. 185 

Drugi punkt symetrii: kliknij w punkt symetrii oznaczony cyfr  2 na rys. 185b. Program ustawi rowek w po o eniu jak na rys. 186. 

 
rys. 186 

Kolejny krok to utworzenie rowka w pierwszym stopniu wa ka. Wymiary rowka to 16 mm x 4 mm. Do utworzenia tego rowka 
wykorzystasz istniej cy rowek wpustowy przez skopiowane i odpowiednie skorygowanie geometrii.  

12. Utwórz rowek w pierwszym stopniu wa ka. Kliknij ikon  Kopiuj, w panelu Zmie , na karcie Narz dzia g ówne.  

Wybierz obiekty: poka  istniej cy rowek wpustowy i naci nij ENTER, aby zamkn  zabiór wskaza  
Okre l punkt bazowy lub: poka  rodek uku, jak na rys. 187a i zatwierd  

a)        b)  
rys. 187 

Okre l drugi punkt lub: poka  punkt rodkowy lewej kraw dzi wa ka, wskazany na rys. 187b i zatwierd .  
Okre l drugi punkt lub: naci nij ENTER, aby zako czy  

13. Korzystaj c z polecenia UTNIJ, usu  niepotrzebne kraw dzie, aby uzyska  wygl d stopnia pokazany na rys. 188a. 
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a)                                                                                                                 b)  
rys. 188 

D ugo  rowka w pierwszym stopniu powinna wynosi  16 mm. Teraz sprawdzisz aktualn  d ugo  i skorygujesz wielko  rowka.  

14. Zmierz d ugo  rowka. Kliknij ikon  Zmierz, w panelu Narz dzia, na karcie Narz dzia g ówne. Zmierz odleg o  jak na rys. 188b. 
Naci nij ESC, aby przerwa .  

Jak wida  d ugo  rowka wynosi 13 mm. Konieczne jest rozci gni cie rowka o 3 mm.  

15. Rozci gnij rowek. Kliknij ikon  Rozci gnij, w panelu Zmie , na karcie Narz dzia g ówne.  

Wybierz obiekt: rozci gnij okno wybieraj ce od prawej do lewej, tak aby zawrze  w oknie uk rowka, a linie rowka przeci  kraw -
dzi  okna, jak na rys. 189a.  

a)            b)  
rys. 189 

Wybierz obiekt: naci nij ENTER, aby zamkn  zbiór wskaza  
Okre l punkt bazowy: poka  punkt centralny uku rowka 
Okre l drugi punkt lub: poci gnij kursor poziomo w prawo, wpisz 3 i naci nij ENTER. Rowek wyra nie zwi kszy  swoj  d ugo , 
jak na rys. 189b. 

Teraz narysujesz przekrój stopnia o najwi kszej rednicy, przechodz cy przez rowek wpustowy. G boko  rowka mierzona od 
tworz cej walca powinna wynie  3 mm.  

16. Narysuj okr g z prawej strony wa ka, w osi wa ka o rednicy 23 mm, jak na rys. 190a. Do ustalenia rednicy mo esz skorzysta  z 
trybu ledzenia lokalizacji.  

a) b)  
rys. 190 
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17. Narysuj prostok t o wymiarach 4 x 5 mm i ustaw rodek krótszego boku w kwadrancie okr gu, jak na rys. 190b 

a)        b)               c)  
rys. 191 

18. Przesu  prostok t w lewo o 3 mm, od punktu symetrii boku prostok ta, pokazanego na rys. 191a. Prawid ow  lokalizacj  przed-
stawia rys. 191b.  

19. Korzystaj c z polecenia UTNIJ, usu  niepotrzebne fragmenty prostok ta i okr gu, jak na rys. 191c.  

20. Zakreskuj przekrój. Kliknij ikon  Kreskowanie, w panelu Rysuj, na karcie Narz dzia g ówne. Program wy wietla kart  Tworzenie 
kreskowania. W cz wzór kreskowania ANSI31, ustal skal  kreskowania na 0.5 i upewnij si , e jest w czona opcja Zespolone. 
Prawid owe ustawienia kreskowania przedstawia rys. 192. 

 
rys. 192 

Wska  punkt wewn trzny: kliknij wewn trz przekroju i naci nij ENTER 

Gotowy rysunek wa ka wraz z zakreskowanym przekrojem przedstawia rys. 193.  

 
rys. 193 

Na rysunkach tworzonych na bazie pliku szablonu Acad_LT_MECH.dwt kreskowanie jest domy lnie umieszczane na warstwie 
AM_8, zgodnie z ustawieniem zmiennej systemowej HPLAYER. Wi cej informacji znajdziesz na str. 266. 

Koniec wiczenia.  

 

 

 

 

 

 


