
Solid Edge - narzędzie obracania w trybie 
sekwencyjnym 

Omówione zostało już narzędzie przeciągania, zatem przyszedł czas na poznanie  
i omówienie bardzo podobnego narzędzia jakim jest obracanie. Znajdziemy je  
w zakładce wstążki narzędzia główne. Wykorzystamy wcześniej utworzony szkic wraz 
z wyciągnięciem. 

Obracanie 

Obracanie jest operacją umożliwiającą utworzenie obiektu bryłowego poprzez obrócenie 
szkicu względem wskazanej osi. Można to zrobić wskazując szkic oraz linię na szkicu, która 
będzie osią obrotu. Możliwe jest również wskazanie współpłaszczyzny i naszkicowanie na niej 
przekroju obrotowej bryły oraz (co jest bardzo istotne) osi obrotu. Narzędzie Obróć 
znajduje się na pasku wstążki w zakładce Narzędzia główne w sekcji Bryły. Po 
kliknięciu tego narzędzia powinien pokazać się pasek z opcjami jak na poniższym 
rysunku. 

 
Rysunek 1 Solid Edge - tryb wyboru sposobu obrotu 

 
Podobnie jak przy poleceniu wyciągania ważne jest aby zaznaczyć na pasku wyboru  
wybierz ze szkicu z opcją łańcucha wyciąganych elementów. 
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Kolejnym krokiem jest wybór profilu, który chcemy obrócić oraz zatwierdzenie 
operacji 
 

 
Rysunek 2 Solid Edge – wybór profilu, który będzie obracany 

Rys. 4 
Aby dokonać obrotu profilu należy wskazać oś obrotu i ponownie zatwierdzić 
operację. 

 

Rysunek 3 Solid Edge – wybór osi obrotu 
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W kolejnym etapie należy podać wartość kąta obrotu i ponownie zatwierdzić operację 

 

Rysunek 4 Solid Edge – efekt końcowy 

 

Po zatwierdzeniu operacji obrotu otrzymujemy: 

 

Rysunek 5 Solid Edge – efekt końcowy 
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Warto zaznaczyć iż istnieje możliwość obrotu profilu według dowolnej osi obrotu. 
Aby wykonać taką operację należy cofnąć się do edycji szkicu i taką oś narysować. Oś 
może być oddalona od profilu o dowolną wartość. 

 

Rysunek 6 Solid Edge – odległość osi obrotu od profilu 

 

Ważne! Narysowaną linię należy zdefiniować jako element konstrukcyjny. W tym celu 
zaznaczamy linię i wybieramy odpowiednie polecenie z paska narzędzi. 

 
Rysunek 7 Solid Edge – wybór elementu konstrukcyjnego 
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Zwróć uwagę, iż linia będąca osią obrotu zmieniła swój wygląd 

 

Rysunek 8 

 

Po zatwierdzeniu operacji, kolejne kroki należy wykonać analogicznie. Pamiętając aby 
przy wyborze osi obrotu zaznaczamy naszą narysowaną oś. 

 

Rysunek 9 Solid Edge – wybór osi obrotu 
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Na koniec należy podać kąt obrotu i zatwierdzić operację. 

 

Rysunek 10 Solid Edge – efekt końcowy 

Wybierając polecenie zakończ, otrzymujemy : 

 

Rysunek 11 Solid Edge – efekt końcowy 


