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Szkoła Główna  
Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie 

Wydział Technologii Drewna – I Rok st. II stopnia, 



Widok perspektywiczny 



 

 Hybryda parowozu i silnika 
spalinowego  

 

 Skala 1:10 

 

 Materiał: sklejka, kształtki 
sklejkowe, lignofol, stal,  



 SolidWorks 
umożliwił 
wirtualne 
prototypowanie 
modelu, wraz z 
symulacją 
ruchu napędu 



Modelowanie bryłowe poprzez odejmowanie 



 

 

 Specyfika obróbki sugeruje wykorzystanie modelowania bryłowego. 
Odejmując materiał od półfabrykatu. 

 

 Operacje do modelowania bryłowego. 

 



 Stawidło w prezentowanym 
modelu pełni jedynie 
funkcję dekoracyjną,  

 

 Dzięki narzędziu Analiza 
Ruchu możliwa jest 
symulacja pracy modelu, 
 



Modelowanie powierzchniowe 



 Specyfika kształtek sklejkowych 2D jak i 3D sugeruje 
wykorzystanie modelowania powierzchniowego.  

 Wykorzystano zestaw operacji przeznaczonych do 
modelowania powierzchniowego. 



 

 Dzięki funkcji importu 
danych DXF/DWG 
wykonano grawerowany 
podpis na prawej 
ścianie korpusu kolejki, 



 

 Ręczny szkic  Adobe 
Illustrator, Eksport do 
DWG, 

 

 Modelowanie 
powierzchniowe 



Kształtki sklejkowe 
gięte w 3 płaszczyznach 
możliwe są do 
wytworzenia dzięki 
zastosowaniu fornirów 
sklejanych z pasków 
firmy Reholz  





 Oprogramowanie SolidWorks posiada funkcje do 
projektowania form wtryskowych do tworzyw sztucznych 

 



Modelowanie bryłowe, 

 

Modelowanie  

Powierzchniowe, 

 

Toolbox, 

 

Symulacja ruchu, 



 Silnik jest wzorowany na 
silnikach spalinowych, 

 

 Zbudowany z 16 cylindrów, 
w układzie widlastym 

 

 Zasilanie nabojami z 
sprężonym CO2, 

 

 Dzięki analizie ruchu 
możliwa była symulacja 
działania silnika.  





 

 Lignofol Samosmarowny 

 rozrząd desmodromiczny, 

 Wykorzystanie lasera do produkcji krzywek 

 modelowanie bryłowe, szkice oparte na łukach i spline,   

 wiązanie krzywkowe 

 

 



 Do wymodelowania wału korbowego i rozrządu wykorzystano zestaw 
funkcji do modelowania bryłowego.  

 Segmenty przesunięto i obrócono funkcją przesuń/obróć, o kąt 
odpowiednio 120° (wał korbowy) i 240° (wałek rozrządu). Wynik 
scalono funkcją połącz.  

 



Toolbox, 

 

Modelowanie bryłowe, 



 Przy konstruowaniu 
przeniesienia napędu 
pomocny był dodatek 
Toolbox 

 

 Koła zębate 
zaimportowane z biblioteki 
były podstawą przy 
modelowaniu przekładni, 





Modelowanie powierzchniowe wspomagane bryłowym, 



 zestaw operacji 
przeznaczonych do 
modelowania 
powierzchniowego  
 

 

 Wspomagano funkcjami 
do modelowania bryłowego 



Składając wszystko w całość…  



Kolejka Kolekcjonerska:  
 Liczba wszystkich 

komponentów: 1706  

 Masa modelu: 15.06 kG 

 Gabaryty: 1832 x 397 x 250 mm 
 

Silnik: 
 Masa: 1,9 kG 

 Liczba komponentów: 466 

 

 



Widok perspektywiczny 



Widok z boku 



Widok z góry 



Widok z przodu 



 Dodatek SimulationXpress 
pozwala oszacować 
wytrzymałość tworzyw 
drzewnych, 
 

 zbadano newralgiczne 
miejsce jakim są koła, 
 

 Wytrzymałość kół będzie 
zależeć od wytrzymałości  
obręczy i szprych, 
 

 



 Jako obciążenie działające na 
szprychę przyjęto 250[N]  

 

 

 Na rysunku przedstawiono 
maksymalne naprężenie 

 

 

 

 

 



 Jako obciążenie działające 
na obręcz przyjęto 250[N] 

 

 

 Na rysunku przedstawiono 
maksymalne naprężenie 
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