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1. Segisti 

Detail „Segisti“. (joonis 1-1) 

 

joonis 1-1 

o Valida lindilt Home vahend Extrude ja osutada XY-tasapinnale. 

o Luua silinder. (joonis 1-2) 

 

joonis 1-2 

o Luua XY-tasapinnale eskiis. (joonis 1-3; a) 

o Luua XZ-tasapinnale eskiis. (joonis 1-3; b) 
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o Luua YZ-tasapinnale eskiis. (joonis 1-3; c) 

a B c 

 
 

 

joonis 1-3 

o Valida lindilt Surfacing Extruded surface. (joonis 1-4; a) 

o Luua vabapind. (joonis 1-4; b) 

o Luua vabapind. (joonis 1-4; c) 

a b c 

 

  

joonis 1-4 

o Loodud vabapindasid kasutades luua pindade lõikejoon (Intersection curve). (joonis 1-

5) 

 

 

 

a b 
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joonis 1-5 

o Peita vabapinnad. (joonis 1-6) 

 

joonis 1-6 

o Luua Sweep kasutades loodud lõikejoont (joonis 1-7; a) ning eskiisi. (joonis 1-7; b) 

Jälgida, et valitud oleks Single path and cross section.  

a b 

  

joonis 1-7 

o Valida lindilt Surfacing nihkega vabapind (Offset surface). (joonis 1-8) 
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joonis 1-8 

o Kasutada tekkinud objekti näidatud osa (joonis 1-9; a) ning luua sellest vabapind. (joonis 

1-9; b) 

a b 

  

joonis 1-9 

o Valida lindilt Surfacing Replace Face. (joonis 1-10) 

 

joonis 1-10 

o Valida objekti pealmine pind ( joonis 1-11; a), kinnitage see ning siis valige nihkega 

vabapind. (joonis 1-11; b) 

 

 

 

 

a b 
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joonis 1-11 

o Valida Round. 

o Muuta serv 5 mm ümaramaks. (joonis 1-12; a) 

o Muuta servad 2 mm ümaramaks. Jälgida, et valiks ka alumised servad. (joonis 1-12; b) 

o Muuta servad 1 mm ümaramaks. (joonis 1-12; c) 

a b c 

 

  

joonis 1-12 

o Salvestada loodud detail nimega „Segisti“. 

o Alustada koostu (Assembly) loomist. 

 

 

1.1 Alus 
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Detail „Alus“. (joonis 1-13) 

 

joonis 1-13 

o Valida Create Part In-Place. Jälgida, et kasutusel oleks traditsioonilises (Ordered) 

režiim. 

o Valida Extrude. 

o Kasutada Project to Sketch (joonis 1-14; a) ning valida joonisel näidatud ring. (joonis 1-

14; b) 

a b 

 

 

joonis 1-14 

o Luua silinder kõrgusega 65 mm. 

o Luua XZ-tasapinnale eskiis. (joonis 1-15) 
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joonis 1-15 

o Alustada eskiisi loomist. 

o Valida Plane normal to curve. (joonis 1-16; a) 

o Valida eelneva eskiisi ning asetada tasapind selle alumisse otsa. (joonis 1-16; b) 

o Luua ringjoon loodud tasapinnale. Jälgida, et ringi keskpunkt asuks kaare puutujas. 

(joonis 1-16; c) 

a b c 

 

  

joonis 1-16 

o Luua Swept Protrusion.(joonis 1-17) 
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joonis 1-17 

o Salvestada loodud detail nimega „Alus“ ning väljuda part moodulist. 

1.2 Valamu 

Detail „Valamu“. (joonis 1-18) 

 

joonis 1-18 
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o Luua detail „Valamu“. Jälgida et kasutusel oleks traditsiooniline (Ordered) režiim. 

o Luua XY-tasapinnale paralleelne tasapind. (joonis 1-19) 

 

joonis 1-19 

o Uuele tasapinnale luua silinder. (joonis 1-20; a, b) 

a b 

 

 

joonis 1-20 

o Luua lõige (Cut) silindri ülemisele pinnale. (joonis 1-21; a, b) 
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a b 

  

joonis 1-21 

o Valida Round ning muuta lõike põhjas olevad serv 25 mm ümaramaks. (joonis 1-22) 

 

joonis 1-22 

o Valida Thin Wall.  

o Seina paksuseks valida 5 mm. 

o Valida lahti lõigatavad pinnad. (joonis 1-23; a, b) 
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a b 

  

joonis 1-23 

o Luua loodud tasapinnale eskiis ning lõigata sellega 2 mm sisse valamule. (joonis 1-24) 

 

joonis 1-24 

o Valida Round’i ning muuta serv 5 mm ümaramaks. (joonisel 1-25 a) 

o Valida Round’i ning muuta servad 1 mm ümaramaks. (joonisel 1-25 b) 
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a b 

  

joonis 1-25 

o Luua XZ tasapinnale eskiis. Jälgida et see asuks valamu sisemise põhjaga samal tasemel. 

(joonis 1-26)(Parema vaate saamiseks võib kasutada view style Visible and Hidden Edges 

või Wireframe) 

 

joonis 1-26 

o Kasutades loodud eskiisi luua Revolved Protrusion 360 kraadi ulatuses. 

o Alustada XZ-tasapinnale uue eskiisi loomist. 

o Kasutada nihet (offset) ning luua eskiis. (joonis 1-27) 
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joonis 1-27 

o Luua Revolved Cutout kasutades selleks loodud eskiisi. (joonis 1-28; a, b) 

a b 

  

joonis 1-28 

o Luua lõige XZ tasandile, mis lõikaks läbi segisti all oleva seina. (joonis 1-29) 
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joonis 1-29 

o Valida muster (Pattern) ning sooritatud lõige. (joonis 1-30) 

 

joonis 1-30 

o Määrata mustri loomise pinnaks XY-tasapind. 

o Valida mustri tüübiks Rectangular Pattern. (joonis 1-31) 
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joonis 1-31 

o Määrata lõike ümber ristkülik alustades vasakult ülevalt nurgast. (joonis 1-32) 

 

joonis 1-32 

o Kasutada mustri loomiseks antud parameetreid. (joonis 1-33) 

 

joonis 1-33 

o Salvestada detail ning väljuda part moodulist. 

o Lõpptulemus peaks välja nägema selline. (joonis 1-34) 
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joonis 1-34 
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2. Ideid edasiarenduseks 

Võib proovida luua valamu põhja vee ära jooksmiseks topelt heliks torud. (joonis 2-1; a, b) 

a b 

  

joonis 2-1 

Segisti aluse kuju võib muuta erinevaks. (joonis 2-2; a, b) 

a b 

  

joonis 2-2 

 


